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Acórdão de 6 de Outubro de 2004.
Assunto:
IVA. Artigo 23.o, n.o 4, do CIVA. Actividades mistas. Direito
à dedução do imposto. Subvenções do Estado e do Fundo
Social Europeu.
Doutrina que dimana da decisão:
No método pro rata, consagrado no artigo 23.o, n.o 4 do CIVA,
incluem-se no denominador respectivo, as operações não
só isentas mas também “fora do campo (de incidência)
do imposto, designadamente as subvenções não tributadas
que não sejam subsídios de equipamento”.
Recurso n.o 116/04-30, em que são recorrente a Fazenda Pública e
recorrido o Centro Português de Design 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 pela FAZENDA
PÚBLICA, da sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa, proferida em 24/03/2003, que julgou procedente a impugnação
judicial deduzida por CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN contra
a autoliquidação de IVA relativa ao exercício de 1999, consequentemente a anulando.
Fundamentou-se a decisão, em que “só pode entender-se que apenas contribuem para a formação do denominador da percentagem
em análise (art. 23.o, n.o 4, do C IVA) as operações de carácter oneroso
legalmente isentas de IVA ou aquelas cujo valor (no todo ou em
parte) não contribuam para a determinação do valor tributável, como
é o caso das subvenções atribuídas pelo Estado ou pela União Europeia
(art. 16.o do CIVA), sendo que, de outro modo, se estaria a “alargar
o campo de incidência do IVA a operações que lhe são completamente
estranhas” e que não constituem “transmissões de bens ou prestações
de serviços”, como é o caso das ditas subvenções e das quotizações
dos associados da impugnante, que, assim, não podem ser incluídas
no dito denominador pois que “estão igualmente fora do campo de
incidência objectivo do IVA, o que as afasta liminarmente do mecanismo do pro rata”.
A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1 - As operações sob pauta foram enquadradas pelo impugnante
na sua contabilidade, em sede de isenções objectivas, a que se refere
o art. 9.o do CIVA, algumas das quais poderão beneficiar da renúncia
à isenção do art. 12.o do mesmo compêndio normativo.
2 - Logo, pratica a impugnante operações que conferem direito
à dedução (art. 20.o do CIVA) e outras que não conferem direito
à mesma.
3 - para o qual releva o volume de negócios calculado em função
das transmissões de bens e das prestações de serviços efectuadas.
4 - Só as operações consignadas no n.o 5 do art. 23.o e os subsídios
para equipamento escapam à sua inserção no denominador da fracção
para efeitos de cálculo do pro rata.

5 - Não provou a impugnante estar enquadrada naquelas excepções.
6 - Não goza, pois, de amparo legal para querer eximir-se ao pagamento do imposto.
7- Entende-se na douta sentença que as subvenções do Estado
e da União Europeia ao impugnante e das quotizações dos seus associados não podem ser incluídas no denominador da fracção do cálculo do pro rata.
8 - Tal decisão compromete a finalidade do cálculo da percentagem
do direito à dedução do imposto uma vez que confere ao sujeito
passivo a faculdade de deduzir todo o IVA suportado na totalidade
das actividades, quando nem sequer renunciou à isenção prevista no
art. 12.o
9 - No douto aresto não foi feita a correcta interpretação dos citados
normativos, o que conduziu à decisão de anular a autoliquidação;
10 - violando frontalmente o disposto no n.o 4 do art. 23.o do
CIVA.
Termos em que deverá a douta sentença recorrida ser revogada
e substituída por outra no sentido de manter o acto de liquidação.»
Não houve contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público remeteu para o parecer
de fls. 81, emitido na 2a instância, concluindo pelo provimento do
recurso pois que “procedem todas as conclusões das alegações da
recorrente.”
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«A) - O impugnante é uma pessoa colectiva de utilidade pública,
sem fins lucrativos, possuindo autonomia financeira e técnica e dispondo de património próprio com estatutos publicados na III série
n.o 183 de 09/08/1990 do DR e que foi criado com a designação de
Centro Nacional de Design pelo DL 47/85, de 26/02 (fls. 236 da recl.),
com acordo constitutivo publicado na II série, n.o 253, de 04.11.1985
e estatutos na III série, n.o 254 de 05.11.1985 do DR, fls. 127 a 144,
tudo conforme, para além do teor dos diplomas indicados, do teor
do Relatório de fls. 221 a 227 da reclamação apensa, cujos autos
se dão integralmente por reproduzidos;
B) - O CPD é tributada em IRC pelo Regime Geral desde o início
da sua actividade em 11/10/89 e enquadrou-se em sede de IVA no
Regime Normal Trimestral, conforme informação de fls. 231 a 231 v.o
e decisão da Reclamação apensa, de fls. 411 a 432, ambas da reclamação apensa;
C) - São sócios fundadores o LNETI, o IAPMEI, o CN, o CEDINTEC, o FFC, o IPPC, o LNEC, a JAE, e as AIP, conforme
publicação no DR, II Série, n.o 253, de 4.11.85 (fls. 170 da reclamação
apensa);
D) - O CND tem por fim prosseguir a política definida de design,
através de acções de promoção e informação, de formação e aperfeiçoamento, de avaliação e desenvolvimento de produtos e de assistência técnica e de investigação, nos termos do disposto no art. 4.o
do DL 47/85;
E) - São objectivos da política de design:
a) A promoção do design e actividades afins;
b) A identificação dos sectores de produção que justifiquem uma
particular preocupação com o design do produto e o estabelecimento
de programas específicos com vista à sua melhoria;
c) O apoio às actividades de design industrial e design visual, no
âmbito das empresas, tendo em vista aumentar a sua competitividade,

1328
através da melhoria da qualidade global dos respectivos, nos termos
do art. 2.o do mesmo diploma legal;
F) - Para o desempenho de tais atribuições, o CPD tem as competências previstas no art. 5.o do mesmo diploma legal;
G) - Em 17/05/94 e na sequência de um pedido de reembolso solicitado pelo CPD, foi efectuada uma acção de fiscalização ao mesmo
CPD, conforme informação de fls. 142 a 143 destes autos.
Relatório de fls. 221 a 227 da reclamação apensa e decisão da
mesma reclamação a fls. 411 a 431;
H) - O CPD deduziu a totalidade do imposto suportado, sendo
que a exploração da actividade desenvolvida por si é feita com base
em operações que conferem o direito à dedução nos termos do n.o 1
do art. 20.o do CIVA e outras que por não estarem expressamente
previstas naquele normativo não permitem tal direito, conforme Relatório de fls. 221 a 227 da reclamação;
I) - O impugnante não pratica a afectação real, prevista no art.
23.o do CIVA, conforme Relatório referido;
J) - Para se determinar que rendimentos devem influenciar o numerador e o denominador da fracção prevista no n.o 4 do art. 23.o
do CIVA, a Fiscalização teve em conta a actividade e os moldes
em que a impugnante foi desenvolvida, nomeadamente através de
vendas, serviços a empresas e da atribuição de subsídios a fundo perdido para projectos de design em Portugal, nomeadamente para acções
de formação e à exploração, através do IAPMEI, F.S.E. e PEDIP;
L) - A Fiscalização sintetizou as operações na actividade da impugnante em f) Relatório de fls. 222 a 223 da Reclamação):
L-1) - Operações sujeitas e que conferem direito à dedução nos
termos do disposto no art. 19.o, 1 do art. 20.o do CIVA e que devem
constar do numerador da dita fracção, são as seguintes:
a) - Vendas de livros e revistas;
b) - Publicidade na revista;
c) - Etiquetas de designers;
d) - Serviços prestados a empresas na área do design;
L- 2) - Operações que não conferem direito à dedução:
1 - Anuidades (quotas) de sócios fundadores - isentas nos termos
do n .o 21 do art. 9.o do CIVA;
2 - Inscrições em sessões de sensibilização, seminários, subsidiados
pelo IEFP e IAPMEI, nos termos do n.o 15 do art. 9.o do CIVA.
As empresas inscrevem-se e a organização é feita pelo CPD - ver
fls. 320 a 324 dos autos de reclamação;
3 - Formação de Designers subsidiado pelo EEFP, nos termos do
n.o11 do art. 9.o do CIVA, através do PEDIP 2 - medida C, e formandos
externos ao CPD - fls. 275 a 319 da reclamação;
4 - Comparticipação financeira do IAPMEI para cobrir o défice
de exploração, deduzidas as receitas obtidas - ver fls. 269 e 270 da
reclamação;
5 - Donativos para exploração itinerante e mecenato - por empresas
nacionais;
6 - Escolas oficinais - programa A - formação subsidiada pelo FSE
- ver fls. 344 a 352 da reclamação;
7 - Programa 2 Mestrado - projectos que visam a formação em
acções direccionadas ao Mestrado - ver fls. 325 a 343 da reclamação;
L-3) - Operações ligadas ao investimento, ou excluídas do denominador nos termos da parte final do n.o 4 do art. 23.o do CIVA:
a) - Trabalhos para a Comunidade no âmbito de relações de grupos
de trabalhos comunitários;
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b) - Pedip I - Medida D - Infra-estruturas de base tecnológica
(imobilizado corpóreo e incorpóreo) - ver fls. 261 a 269 da reclamação;
c) - Pedip 2 - Medida I - projecto que visa realizar colecções de
diapositivos para suporte de acções de formação de empresários, gestores e designers - ver fls. 369 a 376 da reclamação Imobilizado
corpóreo;
d) - Pedip 6 - Projecto com o objectivo de estabelecer a programação
geral das acções da campanha de Motivação para o Design Industrial
livros, campanhas de TV, rádio e imprensa, revistas e exposições Imobilizado incorpóreo - ver fls. 353 a 368 da reclamação;
e) - Proveitos na alienação de Imobilizado;
f) - Proveitos e ganhos financeiros;
g) - Proveitos e ganhos extraordinários em subsídios ao investimento;
M) - Com base em tal entendimento, foi apurado o pro-rata definitivo e com base neste foi liquidado o IVA respectivo a pagar
e a reembolsar, tendo-se verificado que a impugnante deduziu IVA
em excesso no montante de 12.936.775$00 no exercício de 1992, que
foi liquidado ao impugnante, conforme fls. 224 a 227 e 228 a 229
da reclamação, informação de fls. 231 da reclamação e Mod. 382
para 1992, de fls. 220 a 221 também da reclamação apensa;
N) - O prazo para cobrança voluntária terminou no dia 15.01.95
e, porque o IVA não foi pago no vencimento, foi debitado em 20.02.95,
pelo Conhecimento n.o 694, conforme documento de fls. 230 da reclamação e informação de fls. 146 a 148, que se dá por reproduzida;
O) - A impugnante deduziu reclamação no dia 31 de Março de
1995, conforme carimbo de recepção aposto no requerimento inicial
da reclamação, como se vê de fls. 2 do apenso, dando-se por
reproduzido;
P) - A mesma reclamação só foi decidida, por indeferimento, em
30 de Abril de 1996, conforme despacho proferido a fls. 411 da
reclamação;
Q)- O despacho referido na alínea anterior foi notificado à reclamante, aqui impugnante, no dia 5 de Julho de 1996, conforme
documentos de fls. 433 a 434 vo da reclamação;
R) - O CPD é um “Centro de Transferência”, porque dá formação
aos designers e ajuda as empresas no desenvolvimento do design industrial, conforme depoimento de António Fernando da Silva Dias,
Técnico de Contas do CPD desde 1990;
S) - As Acções de Formação a que se alude no art. 109.o da douta
P.L, foram realizadas na Fundação Cupertino de Miranda e no LNETI,
as quais visavam sensibilizar os industriais para a importância do Design Industrial, tendo em conta a adesão de Portugal à Comunidade
Europeia, e por isso, com tal fim, foram convidados os empresários,
conforme mesmo depoimento;
T) - As acções de formação referidas nas alíneas anteriores foram
realizadas por iniciativa do CPD, que apresentou a sua candidatura
do LNETI, organismo que recebe todas as candidaturas na área de
Formação Profissional, e cujas acções foram posteriormente pagas
pelo IAPMEI, conforme mesmo depoimento;
U) - A formação de designers visa preparar os mesmos para o
mercado de trabalho e consequentemente a criação de emprego, cuja
formação tem as componentes teórica e prática: A componente prática
é dada nas empresas que se candidatem junto do CPD a dar essa
mesma formação; A componente teórica é dada nas instalações do
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CPD, às quais os formandos se deslocam uma vez por mês, conforme
mesmo depoimento;
V) - As empresas formadoras nada recebem em contrapartida da
formação prestada, mas também nada pagam aos formandos, pois
estes recebem directamente do CPD, através do que este recebe do
FSE (PEDIP), conforme mesmo depoimento;
X) - A mesma testemunha declarou que a cobertura dos défices
de exploração do CPD do ano de 1992, foi efectuada nos termos
alegados nos arts. 47.o a 52.o da p.i.;
Z) - A impugnação foi deduzida no dia 27 de Setembro de 1995,
conforme carimbo aposto na p.i., que se dá por reproduzido;
A’) - A impugnante deduziu impugnação judicial da liquidação
de juros compensatórios, no montante de 3.878.906$00, liquidados
sobre o IVA do 4.o trimestre de 1992, na quantia de 12.936.775$00
acima referida, impugnação essa que correu termos pelo 2.o Juízo,
1a Secção, com o n.o 71/96, e na qual foi proferida douta sentença
em 29.9.1997, julgando a impugnação procedente, e a qual transitou
em julgado, conforme sentença de fls. 191 a 196, que se dá por
reproduzida.»
Vejamos, pois:
O art. 23.o do CIVA regula a tributação dos sujeitos passivos que
desenvolvem uma actividade mista, isto é, conferindo ou não, direito
à dedução do imposto.
Em tais casos, o direito à dedução é incompleto pois os contribuintes
só podem deduzir o tributo suportado na realização das operações
tributadas.
Para o que o citado art. 23.o estabelece dois métodos, em alternativa:
o método da afectação real e o da dedução pro rata, que é o que
está em causa nos autos e que se caracteriza por o direito à dedução
ser proporcional ao valor das operações tributáveis e isentas mas com
direito à dedução relativamente ao volume total das mesmas quer
resultem de transmissões de bens quer de prestação de serviços.
A proporção ou percentagem de tal dedução é estabelecida no
seu n.o 4, resultando de uma fracção que comporta, no numerador,
o montante anual, imposto excluído, das transmissões de bens e prestações de serviços que dão lugar a dedução nos termos do art. 19.o
e n.o 1 do art. 20o e, no denominador - ora, em causa - o montante
anual, imposto igualmente excluído, de todas as operações efectuadas
pelo sujeito passivo, incluindo as operações isentas ou fora do campo
do imposto, designadamente as subvenções não tributadas que não
sejam subsídios de equipamento.
E, como se disse, a sentença entendeu não fazerem parte do denominador da fracção os subsídios concedidos pelo Estado e pelo
Fundo Social Europeu (FSE) bem como as quotizações dos associados
pois se trata de operações que, na sua abstracção, não estão sujeitas
a IVA.
Não é essa, todavia, a determinação legal.
O art. 23.o, n.o 4, inclui no dito denominador “todas as operações
efectuadas pelo sujeito passivo”, incluindo as isentas e ainda as que,
estão “fora do campo do imposto” (“designadamente as subvenções
não tributadas que não sejam subsídios de equipamento”), como é
o caso.
Ou seja, ainda que não estejam, “na sua abstracção” sujeitas a
IVA.
Pelo que, como argumenta a Fazenda recorrente, “é irrelevante
corresponderem ou materializarem, de imediato uma transmissão de
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bens ou prestações de serviços” devido à natureza das realidades objectivas que o CIVA tributa (arts. 3.o a 5.o).
Procedimento contrário equivaleria, no fundo, à adopção do método
da afectação real, que obriga à comunicação prévia à DGCI - n.o 2
- ou à renúncia à isenção prevista no art. 12.o.
Assim, as preditas subvenções e quotizações estão correctamente
incluídas no denominador da referida fracção, previsto no n.o 4 do
art. 23.o do CIVA, nos termos expostos.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e julgando-se improcedente a
impugnação.
Custas pela impugnante mas só na 1a instância, não sendo devidas
neste STA.
Lisboa, 6 de Outubro de 2004. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge de Sousa.

Acórdão de 6 de Outubro de 2004.
Assunto:
Impugnação. Operações fora de bolsa. Artigo 408.o do COD.
MVM e n.os 1 e 2 da Portaria 904/95, de 18 de Julho.
Taxa. Directiva Comunitária (Directiva 69/335/CEE). Princípio da proporcionalidade.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Os tributos cobrados pela transmissão de acções fora de
bolsa são taxas.
II — Tais tributos não violam lei comunitária.
III — Os referidos tributos não violam o princípio da proporcionalidade.
Recurso n.o 460/03-30. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Modelo Continente, SGPS, S.A.; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Lúcio
Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. MODELO CONTINENTE, SGPS, SA., com sede na rua João
Mendonça, 505, Senhora da Hora, Matosinhos, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa,
a liquidação de uma “taxa sobre operações fora de bolsa”.
O M.mo Juiz do 4o Juízo daquele Tribunal julgou a impugnação
improcedente.
Inconformada, a impugnante interpôs recurso desta decisão.
De passo, e antes de ser proferida decisão, pediu a suspensão dos
autos e o reenvio dos autos ao TJCE no sentido de tal instância
se pronunciar sobre “a compatibilidade com os arts. 11o e 12o da
Directiva 69/335/CEE do preceito do direito português que prevê
uma receita, em favor da comissão do mercado de valores mobiliários,
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por operações sobre acções realizadas fora de bolsa, e que é variável
em função do valor de transacção e sem sujeição a quaisquer limites,
sendo certo que, tratando-se de uma questão de direito, o conhecimento da mesma não é prejudicada por não ter sido suscitada do
âmbito do recurso interposto”.
O TCA, negando embora o reenvio prejudicial, concedeu provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, anulando, em consequência, a liquidação impugnada.
Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para este
STA.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
1) A sentença recorrida declarou a ilegalidade dos nos 1 e 2 da
Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho, por violação do artigo 408.o do
Cód. MVM, com o argumento de que “a citada Portaria, ao estabelecer
o montante da taxa de forma a descaracterizar a mesma está, em
primeira mão, a desrespeitar a lei habilitante [o artigo 408.o], que
apenas permite se fixe o montante de uma taxa (e não já que se
transmute a mesma em imposto)”.
2) A declaração de ilegalidade da Portaria n.o 904/95, de 18 de
Julho, fundamentou-se no facto de, no entendimento do tribunal,
a fórmula de cálculo do montante da taxa, ao basear-se no valor
da operação, fazer com que a mesma assentasse exclusivamente na
capacidade contributiva evidenciada na operação subjacente ao facto
tributário, assumindo, assim, “a natureza de imposto, ou de realidade
que deve ser tratada como tal”.
3) É o facto de existir uma contraprestação específica que distingue
a taxa do imposto, ou seja, o seu carácter bilateral. O próprio acórdão
recorrido reconhece a existência de um sinalagma na taxa de supervisão de que se ocupa o presente recurso.
4) Não obstante, o acórdão recorrido considera que lhe falta o
“elo de ligação entre o montante exigido e o custo ou valor da contra
prestação” que corresponde a uma exigência do princípio da equivalência económica ou da proporcionalidade.
5) Ao decidir que os nos 1 e 2 da Portaria n.o 904/95, de 18 de
Julho, enferma de ilegalidade pelos motivos expostos, o tribunal recorrido violou, por erro de interpretação e aplicação aquelas normas.
6) Na verdade, a equivalência económica não é da natureza das
taxas. Ao conceito de sinalagma não importa a equivalência económica, mas a equivalência jurídica.
7) A equivalência jurídica diz respeito à existência, como contrapartida da taxa, de um serviço prestado pela administração.
8) Ao referir-se à equivalência económica, o acórdão considera
a necessidade de se respeitar, nas taxas, o princípio da proporcionalidade entre o montante da taxa e o custo do serviço ou o benefício
que dele decorre.
9) No cálculo do montante da taxa sobre operações fora de bolsa,
tal como traçado pela Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho, existe
proporcionalidade entre o montante da taxa e os custos e benefícios
decorrentes do serviço prestado pela CMVM, na medida em que,
quer uns, quer outros, são proporcionais ao montante da transacção.
10) Por um lado, quanto aos custos, verifica-se que quanto mais
elevado o montante da transacção, mais complexa é a actividade de
supervisão da CMVM.
11) Na verdade, estarão envolvidos procedimentos de supervisão
acrescidos em proporção ao valor da operação, tendo em consideração
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que o relevo para o mercado de uma transacção é tanto maior quanto
maior o montante transaccionado, nomeadamente no que diz respeito
aos seguintes aspectos: utilização abusiva de informação privilegiada
(artigo 666.o do Cód. MVM); actuações ilícitas ou fraudulentas destinadas a alterar artificialmente as condições da oferta ou da procura
de valores mobiliários no mercado (artigos 657.o, 667.o, 5.o do Cód.
MVM); obrigatoriedade de lançamento de oferta pública de aquisição
(artigos 523.o e seguintes do Cód. MVM); dever de comunicação
de participações importantes, resultantes da detenção, aquisição ou
alienação, em mercado ou fora dele, de participações em sociedade
com acções cotadas (artigo 345.o do Cód. MVM) e, em geral, quaisquer
práticas ilícitas (artigo 5.o do Cód. MVM).
12) Por outro lado, o maior impacto no mercado decorrente das
grandes operações traduz-se num acréscimo de risco sistémico que
implica procedimentos mais acentuados de supervisão, por forma a
evitar irregularidades que possam traduzir-se na falência do sistema.
13) A tarefa de supervisão em relação às operações fora de bolsa
não é comparável a um registo de aquisição de uma fracção autónoma,
ou à utilização de uma ponte, ou a qualquer outro acto que se esgota
na sua realização, antes envolvendo tarefas de grande complexidade
que se podem prolongar no tempo.
14) A maior complexidade e responsabilidade, o número de documentos a analisar e os procedimentos de confirmação a efectuar,
resultam, indubitavelmente, num acréscimo de trabalho para a
CMVM. Justifica-se, desta forma, a indexação da taxa ao montante
transaccionado, ou seja, a fixação de taxas ad valorem.
15) É de realçar a natureza também extra fiscal ou extra financeira
da finalidade da taxa sob análise, tal qual foi delineada pela Portaria
n.o 904/95, de 18 de Julho.
16) Com efeito, no Código do Mercado dos Valores Mobiliários
acresce igualmente a intenção de canalizar as operações sobre valores
mobiliários para a bolsa, quer como forma de protecção dos investidores (já que o mercado de bolsa é um mercado e, portanto, é
mais transparente e seguro), quer como meio de permitir que este
mercado público se afirmasse e alcançasse um considerável desenvolvimento.
17) Na verdade, o artigo 408o do Cód. MVM dispunha que as
taxas sobre operações fora de bolsa eram devidas em montantes “não
inferiores aos estabelecidos para as taxas de bolsa”. Com este preceituado pretendia evitar-se o desvio ou a atracção das transacções sobre
valores mobiliários para fora da bolsa, exclusivamente por via dos
custos a estas inerentes, sob pena de se verificar inevitavelmente uma
distorção dos preços formados em mercado.
18) Assim, atento o exposto, não há qualquer violação do princípio
da proporcionalidade no que aos custos respeita, uma vez que estes
crescem à medida que aumenta o valor da transacção e, mesmo nos
casos em que o valor da taxa possa exceder o valor dos custos concretos
desencadeados pela operação, não existe qualquer violação do princípio da proporcionalidade, uma vez que o que este princípio impõe
é a proibição de um excesso manifesto entre o montante da taxa
e o valor dos custos do serviço, circunstância que, no caso, nunca
poderá verificar-se, atento o valor diminuto da taxa que era, à data,
de 4 por mil.
19) Também no que respeita aos benefícios, está verificado o respeito pelo princípio da proporcionalidade.
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20) Existem desde logo os benefícios decorrentes para o mercado
em geral, da supervisão da CMVM direccionada para a garantia da
transparência e eficiência do mercado.
21) Estes objectivos de transparência e eficiência dos mercados,
bem como a protecção dos investidores não colidem com o conceito
de taxa. Na verdade, as taxas podem ter como função a criação de
utilidades de que não são titulares exclusivos os sujeitos passivos das
mesmas.
22) Assim, é relevante para a determinação dos sujeitos passivos
da taxa e para a concretização do seu montante o facto de os custos
de supervisão serem despoletados pelas transacções e serem tanto
maiores quanto maior o valor da operação.
23) Acresce ainda que os próprios sujeitos passivos da taxa são
também beneficiários directos do serviço que conforma a sua contraprestação específica, na medida em que, sendo a qualidade e veracidade do preço formado em mercado um benefício para os negociadores fora de mercado, também estes, e não só os demais investidores são interessados na supervisão.
24) A falta de supervisão da CMVM pode levar a distorções na
formação dos preços, que se reflectiriam num prejuízo proporcional
às quantidades transaccionadas, quer dentro, quer fora do mercado.
25) Este beneficio transparece ainda no facto de, havendo um preço
em mercado em relação ao qual existe uma garantia de veracidade,
em virtude da actividade de supervisão da CMVM, os investidores
fora de mercado não têm de recorrer a quaisquer outros métodos
de avaliação para obterem um valor adequado dos valores mobiliários
a transaccionar que possa constituir uma referência segura para o
negócio a realizar.
26) De todo o exposto se conclui que o modo e cálculo da taxa
previsto na Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho, não transmuta a taxa
em imposto, uma vez que respeita plenamente o princípio da proporcionalidade, assim se enquadrando, ao contrário do afirmado na
sentença recorrida, na norma habilitante ínsita no artigo 408.o, n.o 1,
do Código do Mercado de Valores Mobiliários.
27) Conforme propugnam o Prof. António de Sousa Franco e o
Dr. Sérgio Gonçalves do Cabo, «a violação do princípio da proporcionalidade não é sanável pela transmutação da figura jurídica [taxa
em imposto], antes exige o ressarcimento adequado nos termos gerais
de direito, operando-se a redução do montante da taxa em função do
limite imposto pelo princípio da proporcionalidade, não se atingindo
a situação extrema de restituição integral do indevido por anulação da
liquidação, a qual redundaria numa situação de isenção ilegítima pois
que, mau grado a desproporcionalidade, subsiste a prestação pública.»
28) Ora, no caso concreto, não existe, como antes se demonstrou,
qualquer violação do princípio da proporcionalidade.
29) Assim, o acórdão recorrido violou, por erro de interpretação
e aplicação, o disposto arts. 1o e 2o da Portaria 904/95, de 18 de
Julho, conjugados com o disposto no 408o do Cód.MVM.
30) Em consequência, e não tendo sido percebida pela CMVM
qualquer quantia a título da taxa devida no presente processo, é-lhe
devida a mesma na íntegra, acrescida dos devidos juros compensatórios.
Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso,
revogando-se o acórdão recorrido e, em consequência:
A - Manter-se o acto de liquidação e,
B - Declarar-se não serem devidos juros indemnizatórios pela
CMVM;
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C - Subsidiariamente e sem conceder, mesmo a entender-se confirmar a sentença na parte em anula o acto de liquidação, declarar-se,
em qualquer caso, não serem devidos juros indemnizatórios.
Contra-alegou a impugnante, que finalizou as suas contra-ordenações no seguinte quadro conclusivo:
1. A caracterização da denominada “taxa sobre operações fora de
bolsa” como uma taxa verdadeira e própria supõe que se possa individualizar uma actividade desenvolvida pela CMVM em beneficio
específico dos sujeitos passivos daquele tributo de todas as vezes que
a transmissão de valores mobiliários se realiza fora de bolsa e com
intervenção de um intermediário financeiro ou de um notário, e apenas
quando esses pressupostos se verificam;
2. A contrapartida da “taxa” não pode ser a utilização do sistema
do registo e depósito de valores mobiliários, já que ela nem sempre
pressupõe essa utilização (ex.: transmissão de valores titulados não
integrados no referido sistema, com intervenção de um intermediário
financeiro no estabelecimento das condições do negócio), e nem é
devida sempre que tal utilização se verifica (ex.: transmissão de valores
em bolsa);
3. O serviço de supervisão prestado pela CMVM tão-pouco pode
constituir a contraprestação recebida pelo sujeito passivo, por não
constitui uma actividade desenvolvida especificamente em seu benefício;
4. Além disso, tal pretensa “taxa” não pode ligar-se às utilidades
geradas, genericamente, pela regulação e supervisão dos mercados
de valores mobiliários levadas a cabo pela CMVM, visto que não
é devida quanto a transmissões realizadas em bolsa nem naquelas
em que não intervenha um notário ou um intermediário financeiro
(mau grado não se poder dizer que o aproveitamento de tais utilidades
se verifica nessas transmissões em moldes diversos), e porque, no
seu âmbito de incidência, entram hipóteses em que as partes não
beneficiam minimamente do aludido serviço (pense-se no caso de
uma transmissão de acções tituladas de uma pequena sociedade não
cotada);
5. À denominada “taxa sobre operações fora de bolsa” não corresponde, afinal, contrapartida alguma, constituindo, pois, um imposto
criado pelo Governo sem autorização legislativa e, portanto, em violação do princípio da legalidade fiscal (art. 103.o, n.o 2, da Constituição);
6. Admitindo - mas sem de forma alguma conceder - que a dita
“taxa sobre operações fora de bolsa” constitua efectivamente contrapartida de utilidades divisíveis, decorrentes da actividade da CMVM
em beneficio de um grupo certo e determinado de sujeitos passivos,
terá então de reconhecer-se que o modo como os nos 1 e 2 da Portaria 904/85 fixam o respectivo montante leva a que não exista uma
justa proporção ou justo equilíbrio entre mesma e a suposta contraprestação de natureza pública, com ofensa do art. 266.o, n.o 2,
da Constituição, como o comprova o facto de “taxa” equivalente ser
actualmente de apenas 0,5%0 do valor de transacção (8 vezes inferior
à que era fixada pela citada Portaria), e de não poder nunca exceder
E 200.000 (cfr. a Portaria n.o 323/2002, de 27 de Março);
7. Nenhum objectivo extra-financeiro pode, por outra via, ser chamado à colação para legitimar a desproporção em causa, designadamente o de assegurar uma “igualização dos custos de transacção
em bolsa e fora de bolsa”, e, por essa forma, a neutralidade da ne-
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gociação dos valores mobiliários em bolsa ou fora de bolsa, pois a
prossecução de finalidades extra-financeiras só é possível com apoio
constitucional ou legal, na espécie completamente ausente;
8. A própria ideia de uma taxa sobre operações fora de bolsa com
o objectivo de igualizar os custos entre as operações em bolsa e fora
de bolsa (alegadamente decorrentes de as comissões cobradas pelos
intermediários serem, quanto às últimas, de menor monta que quanto
ás primeiras) é, em si mesma, algo de completamente bizarro. É que,
sendo função das bolsas diminuir os custos de transacção, é justamente
suposto que a negociação em bolsa seja menos dispendiosa do que
a negociação fora de bolsa!
9. De resto, o próprio estudo elaborado pela CMVM mostra que,
em 1995, quando sai a Portaria em apreço, as comissões cobradas
pelos intermediários financeiros fora de bolsa eram muito superiores
às cobradas em bolsa (o que de resto se mantinha em 1996, data
da transacção que deu azo à liquidação em crise, conquanto de modo
algo atenuado), não sendo assim respeitado o limite de que a taxa
sobre operações fora de bolsa “não penalize” estas operações por
comparação com as operações em bolsa;
10. Sempre na hipótese de existir efectivamente uma contraprestação de natureza pública, verificar-se uma violação do princípio da
igualdade, consagrado no art. 13o da Constituição: consistindo uma
tal contraprestação na utilização do sistema de registo e controlo
de valores mobiliários, a desigualdade decorre de a taxa não incidir
sobre transmissões só porque realizadas em bolsa, embora coenvolvendo igualmente a utilização daquele sistema; e consistindo a contraprestação no serviço de supervisão da CMVM, a desigualdade decorre de a taxa não incidir sobre todas as transmissões de valores
mobiliários, mas apenas sobre as transmissões realizadas em bolsa
e com intervenção de um intermediário financeiro ou de um notário;
11. Acresce que os nos 1 e 2 são contrários ao art. 11.o da Directiva 69/335/CEE, já que estabelecem uma imposição sobre a negociação de valores mobiliários que nem é um imposto sobre todas
essas transmissões (pelo que não se aplica a derrogação do art. 12.o,
n.o 1, al. a), nem é um “direito de carácter remuneratório” [pelo
que não se aplica a derrogação do art. 12.o, n.o 1, al. e)];
12. De outra banda, ao limitar a aplicabilidade da “taxa” às transmissões realizadas fora de bolsa, o art. 408.o, n.o 1, do Cod. MVM
e a Portaria n.o 904/95 criam uma pressão económica para que as
transmissões tenham lugar em bolsa, em fraude manifesta ao art. 14.o,
n.os 3 e 4, da Directiva 93/22/CEE;
13. Fundando-se a “taxa sobre operações fora de bolsa” em preceitos
inconstitucionais e contrários ao direito comunitário, o respectivo acto
de liquidação é inválido e tem de ser anulado, com a consequente
restituição da totalidade da importância paga; a entender-se que existe
uma actividade da CMVM de que decorrem utilidades individualizáveis para os particulares, estará nas mãos do legislador garantir
o pagamento de uma contraprestação adequada, através da criação,
com efeitos retroactivos, de uma taxa que respeite as imposições constitucionais e comunitárias.
Para o caso de se julgar ser obrigatório o reenvio prejudicial nos
termos do art. 177.o do Tratado de Roma, por se entender que a
solução do litígio depende da aplicação de preceitos do direito comunitário cuja interpretação não é clara nem foi já anteriormente
fornecida pelo TJCE, (cfr., a propósito, MOTA CAMPOS, Direito
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Comunitário, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 4a edição,
vol. II, págs. 464 e segs.), a recorrente permite-se modestamente sugerir a formulação das seguintes questões prejudiciais:
1) O art. 11.o da Directiva 69/335/CEE e o art. 14.o, n.os 3 e 4,
são invocáveis por um particular nas relações com o Estado ou outros
entes públicos, ainda que o primeiro não tenha procedido à transposição das referidas Directivas para a ordem jurídica interna?;
2) Será admissível, face dos arts. 11.o e 12.o, n.o 1, alíneas a) e
e), da Directiva 69/335/CEE, a existência de uma imposição sobre
a transmissão de valores mobiliários que não constitua uma imposto
(ou um imposto sobre todas essas transmissões) e cujo montante exceda manifesta e desrazoavelmente o custo efectivo do serviço específico (eventualmente) prestado?;
3) Será admissível, face ao art. 14.o, n.o 3, da Directiva 93/22/CEE,
a existência de uma imposição de 4%0 do montante da transacção,
sem sujeição a qualquer limite, e que apenas incide sobre as operações
fora de bolsa, tendo designadamente em atenção que a taxa de bolsa
(cobrada pela respectiva entidade gestora) é de apenas 3%?
Neste STA, e pós promoção do EPGA, foi suspensa a instância
até que o TJCE se pronunciasse sobre questão idêntica (reenvio prejudicial suscitado no rec. n.o 26.384).
Junta a decisão proferida pelo TJCE, no aludido processo, e depois
de declarada cessada a suspensão da instância, foi dada vista ao EPGA.
Este emitiu douto parecer, sustentado que o recurso merece
provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada nas instâncias:
A. Por contrato particular, escrito, de compra e venda, datado de
29/12/95, de fls. 38 a 41, que se dá por reproduzido, celebrado entre
MODELO CONTINENTE, SGPS, S.A., e a SONAE DISTRIBUIÇÃO, SGPS, S.A., a primeira vendeu à segunda, livre de quaisquer
ónus ou encargos, 1.414.000 (um milhão quatrocentas e catorze mil)
acções representativas de parte do capital social da MODELO Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., de cujo capital a primeira, aqui impugnante, era detentora, na totalidade, de 14.000.000
acções.
B. O preço total da compra e venda foi de 7.494.200.000$00, cuja
importância a compradora deveria pagar até ao dia 30/03/1996;
C. Na cláusula 4.o do mesmo contrato, lê-se:
” Atendendo a que os títulos, objecto da presente transmissão,
se encontram desmaterializados, a primeira contraente obriga-se a
dar instruções a um intermediário financeiro para que este proceda
ao lançamento na conta da segunda contraente, das acções transmitidas por via deste contrato, nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 65.o, n.o 1, do Código do Mercado de Valores Mobiliários.»
D. Com data de 18 de Janeiro de 1996, o BPI - Banco Português
do Investimento, S.A. emitiu declaração em que” Declara-se, para
os devidos efeitos, que a SONAE DISTRIBUIÇÃO S.G.P.S., S.A.
tinha depositadas junto desta Instituição de Crédito no seu dossier
de títulos 25.400.531 acções MODELO CONTINENTE, S.G.P.S., SA.,
à data de 29.12.95.”, conforme documento de fls. 42, que se dá por
reproduzido;
E. Por carta de 29/12/95 enviada ao BPI, a impugnante deu ordem
para que o mesmo procedesse ao lançamento na conta da Sonae
Distribuição SGPS, S.A. as 1.414.000 acções referidas nas alíneas anteriores, conforme documento de fls. 2, que se dá por reproduzido;
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F. O Banco referido na alínea anterior, com data de 02.01.96, enviou
à MODELO CONTINENTE, por telecópia, ao cuidado de Dra. Alice
Castanho, o documento de fls. 43 a 44 e onde se lê: “Na sequência
da comunicação efectuada por VV. Exas relativamente à transacção
de 1.414.000 acções Modelo -Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., efectuada entre a Modelo Continente - SGPS, S.A. e Sonae
Distribuição - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., informa-se que, segundo a interpretação corrente do art. 408o do
CMVM, a que o BPI se sujeita, o lançamento destas acções na conta
do comprador (Sonae Distribuição) implica o pagamento da taxa de
Bolsa -4% sobre o valor da transacção (o valor desta taxa corresponde
ao fixado para operações com títulos cotados, transaccionados em
mercado de balcão). A remuneração do serviço do BPI pela transferência é de 0,02%0 sobre o valor da transacção, a qual está sujeita
a Imposto de Selo -7 %. Estes custos serão suportados quer pelo
comprador quer pelo vendedor, pelo que o BPI debitará a conta
da Modelo Continente e da Sonae Distribuição pelos montantes discriminados no mapa anexo. Solicita-se com a brevidade possível, o
Vosso acordo a estas condições.
G. O BPI lançou a débito da conta da impugnante, com data de
96.01.04, a quantia total de 30.137.176$00, sendo 29.976.800$00 respeitante a Taxa de Bolsa - 0,400%-; 149.884$00 relativa a Comissão
de 0,002%, e 10.492$00 de Imposto de Selo (7%), conforme documento de fls. 46, que se dá por reproduzido;
H. A transmissão das acções a que se referem as alíneas anteriores
foi publicitada no Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa
de 10.01.96, a p. 16, conforme documento de fls. 5, que se dá por
reproduzido;
I. A impugnante, juntamente com a Sonae, apresentou, no dia 23
de Janeiro de 1996, perante o Conselho Directivo da Comissão de
Mercado de Valores Mobiliários, reclamação contra a liquidação e
cobrança da citada taxa sobre operações fora de bolsa, onde alega,
em síntese, os factos invocados nesta impugnação, conforme documento de fls. 6 a 12-v, que se dá por reproduzida;
J. Sobre a referida reclamação recaiu a seguinte decisão do Conselho
Directivo da CMVM, de 29/2/96” Atenta a reclamação supra referenciada apresentada por V.Exa nesta Comissão em 23 de Janeiro
do corrente, e atendendo a que: 1. a realização de transmissões de
valores mobiliários fora de bolsa intermediadas para qualquer efeito
por intermediários financeiros, constitui legalmente os adquirentes
e alienantes na obrigação de pagamento de uma taxa fixada pela
Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho; a obrigação referida nasce da
lei, sendo vedado à CMVM, enquanto serviço público, dispor livremente da mesma; 3. à CMVM, como qualquer entidade pública vinculada ao estrito cumprimento da lei no exercício das suas atribuições,
compete uma função interpretativa e de aplicação das normas vigentes
no ordenamento nacional, estando-lhe vedado, termos constitucionais,
suscitar a inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas jurídicas,
desaplicando-as (arts. 207.o, 266.o e segs. e 280.o CRP); 4. o âmbito
de incidência objectiva da taxa sobre operações fora de bolsa (art. 408.o
Cod. MVM e nos 1 e 2 da Portaria 904/95, de 18 de Julho) encontra-se
preenchido no caso concreto, pois: a) existe uma transmissão sobre
valores mobiliários realizada fora da bolsa de valores (arts. 402.o,
181.o e 499.o Cod. MVM); b) existiu a intervenção de um intermediário
financeiro, que, no âmbito da sua actividade profissional, procedeu

1339
aos registos em conta legalmente decorrentes da transacção [artos
56.o, n.o 2, al. h), 61o, n.o 3, 64o, 65o e 69o , todos do Cod. MVM).
Deliberou o Conselho Directivo em reunião de 29 de Fevereiro de
1996 indeferir a presente reclamação...”, da qual o Ex.mo Advogado
da impugnante foi notificado por carta de 96-03-04, conforme documento de fls. 47 a 48, que se dá por reproduzido;
K. À data da propositura da impugnação, ainda não tinha dado
entrada na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários qualquer
declaração do BPI e tão pouco tinha sido entregue qualquer montante
respeitante à taxa impugnada, não estando na posse da Comissão
os documentos da liquidação impugnada, conforme informação oficial
de fls. 83 a 84, que se dá por reproduzida;
L. A presente impugnação foi deduzida no dia 12 de Março de
1996, conforme carimbo aposto na primeira folha da douta p.i., que
se dá por reproduzida;
3. Há três questões a apreciar: a eventual violação de lei comunitária,
a natureza do tributo e a eventual violação de lei constitucional por
desproporção entre o tributo e o serviço prestado. Vejamos cada questão de per si.
3.1. Da eventual violação de lei comunitária.
A impugnante não suscitou esta questão na petição inicial.
Porém, é verdade também que a suscitou antes de ser prolatado
o acórdão no TCA, requerendo um reenvio prejudicial. O que não
foi atendido. Depois porque a instância foi suspensa neste STA até
ser proferido acórdão no TJCE sobre questão idêntica em processo
que corria então seus termos neste STA. Finalmente, porque a questão
da conformidade da lei ordinária à legislação comunitária é de conhecimento oficioso.
Pelo que esta questão será apreciada.
Apreciemo-la pois.
A questão submetida à consideração do TJCE, no processo acima
referido, é do seguinte teor:
«As normas constantes dos n.o 1 e 2 da Portaria n.o 904/95, de
18 de Julho, e do n.o 1 do art. 408o do Código do Mercado de Valores
Mobiliários, aprovado pelo Dec.-Lei n.o 42-A/9l, de 10 de Abril, na
redacção vigente em Dezembro de 1995 e Janeiro de 1996, à data
em que os factos ocorreram, e não a posteriormente aprovada pelo
Decreto-Lei n.o 486/99, de 13 de Novembro, são compatíveis com
os artigos 11o e 12o da Directiva 69/335/CEE, enquanto estabelecem
uma receita, em favor da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
por operações sobre acções realizadas fora de bolsa, a qual é variável
em função do valor da transacção e sem sujeição a quaisquer limites?».
O TJCE, por acórdão de 5/2/2004, pronunciou-se sobre a questão
do seguinte modo:
«Os artigos 11o e 12o 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 versão resultante da Directiva 85/303/CEE, do Conselho, de 10 de Junho de 1985, devem ser
interpretados no sentido de que não se opõem à cobrança de uma
taxa sobre a transmissão fora de bolsa de acções cujo montante aumente de forma directa e sem limites, proporcionalmente ao montante
da transacção.»
Face ao teor claro e inequívoco da pronúncia do TJCE, e tendo
em conta o valor das decisões do TJCE relativamente a casos idênticos,
é de concluir que a liquidação em causa, movendo-se nos termos
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e nos limites das normas constantes dos n.os 1 e 2 da Portaria n.o 904/95,
de 18 de Julho, e do n.o 1 do art. 408o do Código do Mercado de
Valores Mobiliários, aprovado pelo Dec.-Lei n.o 42-A/9l, de 10 de
Abril, não viola a lei comunitária.
3.2. A natureza do tributo.
A segunda questão a apreciar é saber se estamos perante uma
taxa ou perante um imposto.
Como distinguiras as taxas dos impostos?
Vejamos então.
A definição de imposto é pacífica.
Teixeira Ribeiro, in Lições de Finanças Públicas, 5a Edição, a pp. 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 pp. 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 pp. 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,
p. 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.o 64/80, bem como o Acórdão deste STA, de
10/2/83 (in Acórdãos Doutrinais, n.o 257, p. 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, pp. 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.
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Para Sousa Franco, in Finanças Públicas e Direito Financeiro, pp. 491
e segs., 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, pp. 794 e segs.
O tributo em questão nos autos diz respeito a transmissão fora
de bolsa, a título oneroso, de valores mobiliários (acções), realizada
com a intervenção de intermediário financeiro.
Este tributo será uma taxa ou um imposto?
Lançando mão dos conceitos atrás definidos é fácil concluir que
estamos perante uma taxa e não perante um imposto.
Nem vale dizer, como faz a impugnante, ora recorrida, quando
diz que “o serviço de supervisão prestado pela CMVM tão-pouco
pode constituir a contraprestação recebida pelo sujeito passivo por
não constituir uma actividade desenvolvida especificamente em seu
benefício”.
Na verdade, mesmo que isto tenha algum cunho de verdade, não
há dúvida que se trata de uma actividade também desenvolvida em
seu benefício, e por sua iniciativa.
Estamos patentemente perante uma taxa e não perante um imposto.
Questão diversa e que será tratada a seguir diz respeito à alegada
desproporção entre o tributo e o serviço prestado.
3.3. Da alegada violação de lei constitucional por desproporção
entre o tributo e o serviço prestado.
Será que existe essa alegada desproporção?
Entendemos que não.
Parecem-nos inteiramente pertinentes e ajustadas as observações
feitas pela recorrente, Fazenda Pública, quando refere que neste tipo
de operações estão “envolvidos procedimentos de supervisão acrescidos em proporção ao valor da operação, tendo em consideração
que o relevo para o mercado de uma transacção é tanto maior quanto
maior o montante transaccionado”, sendo que “o maior impacto decorrente das grandes operações traduz-se num acréscimo de risco
sistémico que implica procedimentos mais acentuados de supervisão,
por forma a evitar irregularidades que possam traduzir-se na falência
do sistema”.
Subscrevemos inteiramente estas afirmações.
Que conduzem em linha recta à desconsideração de que a variação
destas taxas nos termos do dispositivo legal aplicável (variação em
percentagem sobre o respectivo valor, ou seja, variação ad valorem)
infrinja qualquer preceito constitucional.
No sentido ora apontado se decidiu no acórdão deste STA de
19/05/2004 (rec. n.o 26.384). Acórdão em que nos revemos e para
cuja abundante fundamentação remetemos.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revoga-se o acórdão recorrido, ficando a valer a sentença da 1a Instância, assim se julgando improcedente a impugnação.
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Custas pela impugnante, ora recorrida, aqui, e nas instâncias, fixando-se a taxa de justiça no TCA em 15 UC, e a procuradoria,
neste STA e no TCA, em 60%.
Lisboa, 6 de Outubro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo
Madureira — Pimenta do Vale.

Acórdão de 6 de Outubro de 2004.
Recurso n.o 653/04-30. Recorrente: Idom Engenharia - Serviços de
Engenharia e Consultoria Ld.a; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Idom Engenharia - Serviços de Engenharia e Consultoria Lda, inconformada com a sentença, a fls. 85, do Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, que absolveu da instância o Instituto
Português de Cartografia e Cadastro, daquela interpôs recurso para
este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:
«1 - Do articulado na petição inicial de impugnação, é facilmente
alcançável que a impugnante sempre pretendeu obter uma decisão
judicial que vinculasse a Administração Fiscal, não só relativamente
ao caso concreto, mas também ao futuro, relativamente a situações
idênticas que se venham a gerar, que tenham subjacentes os mesmos
pressupostos fácticos e jurídicos que concretamente consistem em
atribuir a natureza não tributária aos créditos do Instituto Português
de Cartografia e Cadastro.
2 - O facto da ora recorrente ter utilizado o meio processual da
impugnação, não é motivo, pelo que se disse anteriormente, para
anular todo o processado e consequentemente absolver da instância
o impugnado.
3 - Com efeito, mesmo à data da propositura, a impugnação era
subsumível à acção de reconhecimento, aproveitando-se o processado,
de acordo como a lei estipula para o erro na forma de processo.
4 - Porém, com a entrada em vigor do CPPT, a tramitação da
acção de reconhecimento é idêntica e integrada no processo de
impugnação.
5 - Porque a acção para o reconhecimento de um direito ou interesse
legítimo em matéria tributária segue os termos do processo de impugnação entende-se que o tribunal recorrido deveria ter mantido
o processado e fazê-lo prosseguir com este objecto processual.
6 - Não o tendo feito, violou os artos 165o no 3 do C.P.T., 145o
no 4 do C.P.P.T., 199o do C.P.C. e 268o no 4 da Constituição da
República Portuguesa.»
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do Mo. Po., junto deste S.T.A. opinou pela
improcedência do recurso porque o pedido formulado na petição inicial (que seja declarada a incompetência em razão da matéria da
Administração Fiscal para a cobrança coerciva da dívida) não se ajusta,
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manifestamente (cfr. os arts. 145o do C.P.P.T. e 165o do C.P.T.),
ao meio processual ”acção para o reconhecimento do direito”.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
A ora recorrente, como se vê da petição inicial, veio ”deduzir impugnação à cobrança coerciva que contra ela move o Instituto Português de Cartografia e Cadastro”, alegando que a A.F. é incompetente em razão da matéria ex vi do arto 43o do C.P.T., vício que
é do conhecimento oficioso, o que determina a incompetência absoluta
em razão da matéria do Tribunal Tributário para a execução fiscal.
Pede, a final, que a impugnação seja julgada procedente e ”declarada a incompetência em razão matéria da Administração Fiscal
com as legais consequências”.
Entendeu o M.mo Juiz a quo que, ”como resulta claramente do
pedido a impugnante põe em causa a competência dos Serviços de
Finanças para a cobrança coerciva da multa alegadamente devida
por incumprimento dos prazos de execução da empreitada relativa
ao concurso público no 6/94 exigida pela guia de receita do Estado
no 2/97, do Instituto Português de Cartografia e Cadastro”.
Por isso, afirmou a peça recorrida, a excepção de incompetência
dos serviços da Administração Fiscal para a cobrança coerciva devia,
pois, ser suscitada no processo de execução; assim, porque se estava
perante um erro na forma de processo, sendo inviável a convolação
para a forma adequada ao pedido, pois a forma correcta pressupunha
uma decisão do Chefe da Repartição, foi julgado nulo, por erro na
forma do processo todo o processado incluindo a petição inicial por
improveitável para a forma do processo adequado.
Contra este entendimento reage a recorrente afirmando que o utilizado meio processual de impugnação não determinava, como decretado, a anulação de todo o processado, antes devendo ser aproveitado e seguir-se a acção para o recohecimento de um direito ou
interesse legitimo.
Em suma, o que a recorrente pretende é a convolação da impugnação deduzida em acção para o reconhecimento de um direito ou
interesse legítimo em matéria tributária.
À data da decisão recorrida, 8/9/03, vigorava já a Lei Geral Tributária que, no art 97o, no 3, determina:
«Ordenar-se-á a correcção do processo quando o meio usado não
for o adequado segundo a Lei.»
De igual forma, art. 98o no 4 do C.P.P.T., dispõe:
«Em caso de erro na forma do processo, este será convolado na
forma do processo adequado, nos termos da lei.»
Destes preceitos legais resulta ser dever do juiz ordenar e correcção
da forma de processo, assim visando obter a que, por via de uma
errada eleição da forma de processo, o tribunal deixe de se pronunciar
sobre o mérito da causa (v. Diogo Leite de Campos e outros, L.G.T.,
1999, p. 338).
Porém, como este S.T.A. vem afirmando, a convolação do processo
apenas é admitida quando o pedido formulado e a causa de pedir
invocada se ajustem à forma adequada de processo e a acção judicial
não esteja caducada (v. Acs. S.T.A. de 14/2/96, 8/5/96, 18/3/98, 23/05/01
e, entre outros, de 20/2/02, respectivamente, recs. 19 594, 19 889,
16 533, 25 965 e 26 783).
Ora, como acentua o Ex.mo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A.,
o pedido formulado na petição inicial, no sentido de ser declarada
a incompetência em razão da matéria da Administração Fiscal não
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se ajusta manifestamente ao meio processual acção para reconhecimento de direito.
De resto e como se alcança dos arts. 145o no 3 do C.P.P.T. e 165,
no 2, do C.P.T., a acção para o reconhecimento de um direito só
pode ser proposta quando for o meio processual mais adequado para
assegurar a tutela plena, efectiva e eficaz de direito ou interesse legalmente protegido.
Ora, na situação vertente, como se referiu na peça recorrida, a
questão da (in)competência da A.F. para a acção de cobrança devia
ter sido suscitada junto desta, com recurso, sendo caso disso, para
os tribunais.
Sendo esta a via adequada, forçoso é reconhecer não poder operar-se a convolação para a pretendida acção para o reconhecimento
de um direito ou interesse legítimo.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 6 de Outubro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Jorge
de Sousa — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 6 de Outubro de 2004.
Assunto:
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Tarifa de conservação
de esgotos. Isenção. Decreto-Lei n.o 40.397, de 25 de Novembro de 1955.
Doutrina que dimana da decisão:
A Santa Casa de Misericórdia de Lisboa está isenta de tarifas
de conservação de esgotos liquidadas pelas autarquias locais.
Recurso n.o 703/04-30. Recorrente: Município de Oeiras; Recorrida:
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Relator: Ex.mo Juiz Cons.
Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo:
1. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA, com sede no
Largo Trindade Coelho, Lisboa, impugnou judicialmente, junto do
então Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa o ”acto de cobrança da tarifa de conservação de esgotos”, praticado pelos Serviços
Municipalizados de Agua e Saneamento de Oeiras.
Alega beneficiar de isenção pessoal.
O M.mo Juiz do TAF de Sintra julgou a impugnação procedente,
anulando a liquidação impugnada.
Inconformado o MUNICÍPIO DE OEIRAS interpôs recurso para
este Supremo Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
a) As isenções de tarifas ou taxas municipais não se presumem
e terão de estar determinadas em norma jurídica válida e eficaz.

b) A alínea a) do art. 13o do Decreto-Lei n.o 40397, na parte que
isenta a Misericórdia de Lisboa de impostos, contribuições, taxas ou
licenças municipais, foi derrogada pelo disposto no art. 293o, n.o 1,
da Constituição de 1976, na sua versão inicial, uma vez que a mesma
contrariava o princípio da autonomia do poder local consignado no
n.o 1 do art. 6o e nos arts. 237o e segs. da Lei Fundamental.
c) Mesmo que assim se não entenda, a norma da referida alínea
a) do art. 13o do Decreto-Lei n.o 40397 foi derrogada pela Lei n.o 1/79,
que passou a regular tudo o que respeita a receitas municipais.
d) Por outro lado, passando as isenções de taxas a estar estabelecidas
no art. 29o do Decreto-Lei n.o 98/84 (2a Lei das Finanças Locais)
deixaram de vigorar todas as isenções que constavam em diplomas
anteriores, designadamente as que provinham da legislação do chamado Estado Novo, isto na hipótese de se considerar que a Misericórdia de Lisboa continuava a gozar de isenção.
e) A interpretação do art. 34o dos Estatutos aprovados do Decreto-Lei n.o 322/91, na parte que pretende abranger as autarquias
locais, quando se reafirma a manutenção das isenções previstas no
Decreto-Lei n.o 40397, é inconstitucional.
f) Com efeito, falecia competência ao Governo legislar sobre o
regime de finanças locais, porquanto a Constituição, na versão então
em vigor, deferia no seu art. 168o, n.o 1, alínea s), essa competência
à Assembleia da República, que a podia autorizar ao Governo, o
que não foi o caso.
g) Por outro lado, mesmo que se entenda que a Misericórdia goze
actualmente das isenções previstas no aludido Decreto-Lei n.o 40397,
as tarifas são realidades distintas das taxas, distinção essa que a Lei
n.o 1/87, então em vigor, teve a preocupação de evidenciar nos seus
arts. 11.o, 12.o e 27.o
h) Finalmente e na hipótese remota da vigência das isenções consignadas na alínea a) do art. 13.o do Decreto-Lei n.o 40397, a actual
interpretação dessa norma terá de ser feita considerando as regras
constantes do art. 9.o do Código Civil, designadamente a unidade
do sistema jurídico e as circunstâncias em que aquele diploma foi
elaborado e as condições especificas do tempo em que é aplicado,
o que conduz necessariamente à sua não aplicabilidade às tarifas de
conservação de esgotos.
i) A sentença recorrida não teve em conta o que se acaba de referir,
pelo que não poderá ser mantida na ordem jurídica.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o PGA defende que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. Pela factura n.o 24978, pagável até 25 de Setembro de 1995,
os Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento de Oeiras liquidaram à impugnante a tarifa de conservação de esgotos do ano
de 1995, referente ao prédio nela identificado, no montante de
2713$00;
2. Pela factura n.o 44342, pagável até 25 de Setembro de 1995,
os Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento de Oeiras liquidaram à impugnante a tarifa de conservação de esgotos do ano
de 1995, referente ao prédio nela identificado, no montante de
210559$00;
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3. Pela factura n.o 45835, pagável até 25 de Setembro de 1995,
os Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento de Oeiras liquidaram à impugnante a tarifa de conservação de esgotos do ano
de 1995, referente ao prédio nela identificado, no montante de
1159$00;
4. Pela factura n.o 70334, pagável até 25 de Setembro de 1995,
os Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento de Oeiras liquidaram à impugnante a tarifa de conservação de esgotos do ano
de 1995, referente ao prédio nela identificado, no montante de
1159$00;
5. Pela factura n.o 100740, pagável até 25 de Setembro de 1995,
os Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento de Oeiras liquidaram à impugnante a tarifa de conservação de esgotos do ano
de 1995, referente ao prédio nela identificado, no montante de 423$00;
6. Pela factura n.o 113555, pagável até 25 de Setembro de 1995,
os Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento de Oeiras liquidaram à impugnante a tarifa de conservação de esgotos do ano
de 1995, referente ao prédio nela identificado, no montante de
9184$00.
3. Sendo estes os factos vejamos agora o direito.
São duas as questões que o recorrente coloca à consideração deste
Supremo Tribunal, a saber:
Se a impugnante, ora recorrida, ainda goza da isenção de taxas
e nomeadamente das tarifas de conservação de esgotos, liquidadas
pelas autarquias locais.
- Por outro lado, mesmo a considerar-se tal, ou seja, e mesmo
que se considere que a recorrida beneficia da isenção de taxas, mesmo
assim, e porque estamos perante uma tarifa e não perante uma taxa,
se tal isenção abrange ou não as tarifas.
Vejamos cada questão de per si.
3.1. Da isenção de taxas.
Estabelece a alínea a) do art. 13o do Decreto Lei n.o 40.397, de
24/11/55, que a Misericórdia de Lisboa goza de isenção de impostos,
contribuições, taxas ou licenças do Estado ou corpos administrativos,
seja de que natureza forem.
O recorrente sustenta que a recorrida não goza da isenção que
lhe foi inicialmente atribuída por lei, pois, na sua perspectiva, a referida
alínea a) do art. 13.o do Decreto Lei n.o 40397 foi revogada pela
Constituição (arts. 293o, n.o 1, da Constituição de 1976), ou, a não
se entender assim, pela Lei n.o 1/79, que passou a regular tudo o
que respeita a receitas municipais, sendo que o Diploma que substituiu
aquele Dec.-Lei n.o 40397 (o DL 322/91), é inconstitucional, no segmento respeitante a isenções respeitantes às finanças locais, por o
Governo não estar provida da necessária credencial passada pela Assembleia da República, pois se estava no domínio reservado desta.
Acresce que o art. 29o do DL n.o 98/84 (2a Lei das Finanças Locais)
passou a estabelecer quais as entidades isentas de taxas, aí não figurando a recorrida.
Que dizer?
Pois bem.
No tocante a este último aspecto, não é possível dele extrair tal
conclusão, pois pelo facto de aí se estabelecer que o Estado e seus
institutos e organismos autónomos personalizados (e a Misericórdia
de Lisboa era então não um instituto público mas uma pessoa colectiva
de direito privado e utilidade pública administrativa) estão isentos
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de taxas não significa que outras entidades não estejam igualmente
isentos das referidas taxas. Ponto é que diploma legal apropriado
fixe tais isenções para outras entidades.
Assim sendo, resta-nos a outra tese do recorrente que sustenta
que o primitivo diploma (Decreto-Lei n.o 40397) foi revogado, seja
pela Constituição, seja pela Lei das Finanças Locais, sendo que o
Diploma que o substituiu (o DL 322/91) é inconstitucional.
Que dizer.
Entendemos que, quer a Constituição quer a Lei das Finanças Locais não revogaram o já citado Decreto Lei n.o 40397, no segmento
ora em apreciação. Não se vê em que medida tal isenção tenha sido
revogada, pois a autonomia do poder local, vazada na lei constitucional, não pode ter como consequência o termo dessas isenções.
A menos que o legislador ordinário o declarasse expressamente. O
que não aconteceu.
Defende o recorrente que o art. 34o do Decreto-Lei n.o 322/91,
de 26/8 é inconstitucional, já que este Diploma, no que contende
com as finanças locais é inconstitucional, por não estar o governo
provido com a necessária credencial da Assembleia da República para
legislar no sentido de isentar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
da tarifa em causa.
O art. 34o do citado diploma estatui: ”Mantêm-se a favor da Misericórdia de Lisboa todas as isenções que lhe foram conferidas por
lei”. Significa isto desde logo que o legislador ordinário entende que
o referido Dec.-Lei n.o 40397 estava em vigor, no tocante à referida
isenção, ao referir expressamente a palavra ”mantêm-se”.
A alegada inconstitucionalidade desta norma, mesmo a verificar-se,
não pode ter pois a virtualidade pretendida pelo recorrente.
Assim, e no tocante à citada isenção, a mesma encontra arrimo
legal na já citada alínea a) do art. 13o do Decreto. Lei n.o 40397.
Não procede assim, no tocante a este ponto, a alegação do
recorrente.
3.2. A tarifa de conservação de esgotos. Sua natureza.
Defende o recorrente que as tarifas são realidades distintas das
taxas.
Que dizer?
Afigura-se-nos desde logo óbvio que a denominada ”tarifa de conservação de esgotos” não é um imposto. Será uma taxa? Será uma
tarifa? Ou a tarifa será uma taxa?
Vejamos.
Nesta denominada ”tarifa” há uma utilização individualizada de
bens públicos ou semipúblicos, característica da taxa, no seu carácter
sinalagmático, não unilateral. E é realmente no carácter sinalagmático
da taxa, por oposição ao carácter não sinalagmático do imposto, que
Soares Martinez acentua para os distinguir (Direito Fiscal, 8a edição,
p. 37).
Há na verdade entre o contribuinte e a Câmara Municipal uma
relação entre a importância paga e o serviço de saneamento prestado.
Como se escreveu no Acórdão deste STA de 1994 (rec. n.o 17.363),
in Ap.-DR de 28/11/96, pp. 794 e segs., ”a referida prestação, atinente
à conservação da rede geral de esgotos, tem, assim, a natureza de
uma taxa, por se tratar, como o próprio nome indica, de uma prestação
pecuniária autoritariamente imposta sem carácter de sanção, pela Câmara Municipal, e a pagar a esta, com relação ao serviço recebido:
a dita conservação, em beneficio dos prédios respectivos e seus
proprietários”.

1348
Cremos assim que a quantia reclamada, impropriamente designada
como tarifa, é uma verdadeira taxa. Veremos de seguida que a tarifa
é apenas uma modalidade especial de taxa.
E é óbvio que a tratar-se de uma tarifa, estar-se-ia perante ”uma
prestação pecuniária paga pelo particular de prestação de serviços
de natureza privada”, sendo um preço ”predeterminado e expressado
em tabelas ou pautas reportadas a índices valorimétricos das realidades”.
E é bom não esquecer o que se diz no Acórdão do Tribunal Constitucional de 7/4/88, in BMJ, n.o 376-179: ”a tarifa, se ao nível da
lei ordinária, pode ter significação própria, não releva, porém, numa
perspectiva constitucional, como categoria tributária autónoma. Nesta
óptica, ela constitui apenas uma modalidade especial de taxa e nada
mais”.
Também a Procuradoria-Geral da República, sempre qualificou
tal prestação como verdadeira taxa - cf. os Pareceres de 18/4/85 e
de 11/3/88, in DR, II Série, de 2/10/85 e de 8/9/88.
Assentamos assim que a quantia exigida ao recorrido e uma taxa
e não um imposto, com previsão na Lei das Finanças Locais e no
Regulamento Geral das Canalizações de Esgotos da cidade de Lisboa.
Concordando que a denominada tarifa é, ao cabo e ao resto uma
taxa, sucedendo que a nível de lei ordinária, sendo embora uma taxa,
tem aqui significação própria, sendo uma modalidade especial de taxa.
Reconhece-se pois que a tarifa tem uma explicitação individualizada, ao nível das Finanças Locais, como se vê do disposto no art.
12o da Lei n.o 1/79. Porém, a distinção, no caso é despicienda.
Escreveu-se, com efeito, no acórdão deste STA de 9/10/2002 (Rec.
n.o 793/02):
«Independentemente da natureza jurídica da denominada tarifa
de conservação de esgotos torna-se irrelevante . . . determinar se estamos perante uma tarifa ou taxa pois que merecerá o mesmo tratamento jurídico quer se trate de uma ou outra realidade já que
a mencionada isenção de impostos, contribuições taxas ou licenças
do Estado ou corpos administrativos, seja de que natureza forem,
sempre englobará . . . a quantia liquidada . . . ainda que a mesma
fosse de qualificar como tarifa.»
A recorrida goza pois da isenção aqui em causa.
E não se vê como é que o art. 9o do CC possa ser aqui trazido
à colação, como o faz a recorrente, para daí extrair a conclusão de
que ”a unidade do sistema jurídico e as circunstâncias em que aquele
diploma foi elaborado e as condições especificas do tempo em que
é aplicado, o que conduz necessariamente à sua não aplicabilidade
às tarifas de conservação de esgotos”.
Na verdade, o que importa saber é se há norma que consagre
tal isenção.
E já vimos que há.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 6 de Outubro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 6 de Outubro de 2004.
Assunto:
Poderes de cognição do Supremo Tribunal Administrativo. Matéria nova em recurso jurisdicional. Questões de conhecimento oficioso.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Os recursos jurisdicionais destinam-se a apreciar a correcção das decisões impugnadas (artigo 676.o do C.P.C.)
e, com excepção de questões de conhecimento oficioso,
não pode decidir questões não apreciadas previamente
pelas instâncias.
2 — As questões de conhecimento oficioso que podem ser apreciadas são as que se relacionem com a decisão recorrida
e não com qualquer outra decisão que tenha sido proferida no processo.
3 — Sendo impugnada uma decisão que se pronunciou sobre
o alcance da concessão de apoio judiciário, não pode
o tribunal de recurso pronunciar-se sobre questões de conhecimento oficioso atinentes à legalidade da liquidação
impugnada.
Recurso n.o 722/04. Recorrente: Diamantino Joaquim Raimundo; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Jorge
de Sousa.
Acordam, em conferência na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - DIAMANTINO JOAQUIM RAIMUNDO deduziu o Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Viseu oposição uma execução fiscal.
Aquele Tribunal julgou a oposição parcialmente procedente.
Posteriormente, antes do trânsito em julgado da decisão, o oponente
veio requerer a concessão de apoio judiciário que lhe foi concedido.
Porém, o Meritíssimo Juiz entendeu que o apoio judiciário não
abrangeu os actos e termos anteriores à concessão, designadamente
as custas devidas na 1.a instância.
Inconformado, o oponente interpôs recurso, não indicando o Tribunal para o qual pretendia recorrer, o que serviu de base a rejeição
do recurso.
O oponente reclamou desta decisão de rejeição para o Senhor Presidente do Tribunal Central Administrativo, que deferiu a reclamação,
revogando o despacho reclamado.
O processo subiu ao Tribunal Central Administrativo que negou
provimento ao recurso, por entender, em suma, que nas respectivas
alegações não era afrontando o decidido pelo Tribunal Tributário
de 1.a Instância.
Inconformado o Recorrente interpôs o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
1. - Pese embora não se ter referido na alegação anterior quanto
ao pedido de apoio Judiciário e ao seu deferimento, sempre se está
em tempo de o fazer;
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2. - O apoio judiciário deve ser sempre concedido, desde que demonstrada a insuficiência económica do requerente, como é o caso;
3. - Deferido que foi o pedido de apoio judiciário, ele abrange todo
o processo;
4. - Se fosse o contrário, é que estaria certo, ou seja: o ter sido concedido
o apoio judiciário e agora vir a saber-se que tem condições económicas
para pagar as custas.
Quanto ao mais, repetem-se as conclusões apresentadas para a
2a. instância:
5. - O montante em discussão é inferior ao constante do art. 88.o
do CIRS, pelo que não há lugar a cobrança;
6. - Não são devidos juros de mora, dado que o oponente em tempo
oportuno procedeu à sua liquidação, pelo que beneficia da concepção
do benefício excepcional criado pelo Dec.-Lei n.o. 248-Al2002, de 14
de Novembro;
7. - Mesmo que assim não fosse, existe caducidade do direito de
cobrança do imposto em falta, dado que o mesmo se reporta a 1990
e já terem decorrido 14 anos sobre o mesmo, caducidade esta que é
do conhecimento oficioso.
8. - Violou, assim, o douto acórdão recorrido as normas legais do
apoio judiciário e o disposto nos arts. 88o. do CIRS, 286o. e 287o. do
Cód. Proc. Trib., Dec.-Lei 248-A/2002, de 14 de Novembro, e mais
legislação aplicável.
Termos em que, deve ser revogado o douto acórdão recorrido, concedendo-se ao recorrente o beneficio do apoio judiciário, com a dispensa
do pagamento de todas as custas do processo e ordenar-se a extinção
do processo executivo, por não haver lugar ao pagamento do imposto
em causa, ou, se assim se não entender, extinguir-se o mesmo por caducidade, pois assim se decidindo se fará Justiça.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos seguintes termos:
«O recurso está condenado ao insucesso pelos motivos seguintes:
a) o acórdão recorrido negou provimento ao recurso interposto da
decisão proferida no tribunal de 1o instância, no entendimento de que
o recorrente não exprimiu nas alegações e conclusões os motivos de
discordância com a decisão impugnada, dirigindo a argumentação à
discordância com a sentença que julgou a oposição parcialmente procedente (fls. 35/39);
b) nas alegações e conclusões do recurso em apreciação o recorrente
reitera o erro, ignorando a fundamentação do acórdão impugnado e
dirigindo a sua crítica à decisão de limitação do âmbito do apoio judiciário, proferida em 21.03.2002 (fls. 59) e à sentença que julgou o
mérito da oposição, transitada em julgado (fls. 35/39).
c) o recorrente não imputa ao acórdão recorrido qualquer erro de
interpretação e aplicação da norma constante do art. 690o, no 1, do
CPC, invocada no aresto, susceptível de apreciação pelo STA na qualidade de tribunal de revista com cognição restrita à matéria de direito,
nem suscita questão de conhecimento oficioso a apreciar em sentido
favorável ao seu interesse.
CONCLUSÃO:
O recurso não merece provimento.
O acórdão impugnado deve ser confirmado.»
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
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2 - No acórdão recorrido deu-se como assente a seguinte matéria
de facto:
a) Depois da prolação da sentença final proferida nos presentes autos
de oposição à execução fiscal, a qual foi julgada parcialmente procedente,
e o ora recorrente condenado nas custas, mesmo na parte em que obteve
ganho de causa, veio pelo requerimento de fls. 41 informar que requerera
o benefício do apoio judiciário e juntando os documentos de fls. 42
a 51 dos autos, atinentes ao aludido benefício;
b) O ISSS (Viseu), veio remeter depois, os documentos que foram
juntos, e que constam de fls. 53 a 55, onde certifica que foi concedido
ao ora recorrente o benefício do apoio judiciário na modalidade de
dispensa do pagamento da taxa de justiça e dos demais encargos do
processo, e indeferido, na parte em que requeria o pagamento de honorários a patrono por si escolhido;
c) Após pronúncia do Ex.mo Procurador da República junto daquele
Tribunal, foi então proferido pelo M.mo Juiz do Tribunal a quo, o despacho de fls. 59 e 59 verso, no qual decidiu:
No caso em apreço o apoio judiciário concedido apenas operaria
para efeitos de recurso, o qual acabou por não ser interposto.
Em conclusão, o oponente tem de pagar as custas a que foi condenado no processo.
Viseu, 21.03.2002.
d) Notificado deste despacho por carta registada de 8.4.2002, veio
o mesmo pelo requerimento constante de fls. 64 dos autos, com entrada
no Tribunal «a quo» em 17,04.200 os seguintes dizeres, que na íntegra
se reproduzem:
Ex.mo Senhor Juiz:
Diamantino Joaquim Raimundo, não se conformando com o despacho que não lhe concede o apoio judiciário, vem dele interpor
recurso.
Assim, e porque está em tempo, requere que o mesmo seja admitido,
o qual é de agravo.»
3 - O recurso que o Recorrente interpôs para o Tribunal Central
Administrativo teve por objecto o despacho do Meritíssimo Juiz em
que se entendeu que o apoio judiciário que lhe foi concedido, já
depois de proferida a decisão final da oposição mas antes do respectivo
trânsito em julgado, não abrangia as custas devidas pela actividade
processual desenvolvida até esse momento.
No acórdão recorrido entendeu-se, em suma, que o Recorrente,
nesse recurso, não questionou a correcção desse despacho, manifestando discordância com a sentença que decidiu a oposição, de que
não interpôs recurso.
Nestas condições, entendeu o Tribunal Central Administrativo que
o recurso jurisdicional não poderia obter provimento.
No presente recurso jurisdicional o Recorrente não ataca o entendimento adoptado pelo Tribunal Central Administrativo quanto
à impossibilidade de o recurso jurisdicional para ele interposto não
poder obter provimento, por falta de ataque à decisão que o recurso
tinha por objecto. Pelo contrário, o Recorrente até reconhece que
não se referiu na alegação anterior ao pedido de apoio judiciário
(conclusão 1.a do presente recurso jurisdicional).
Defende, porém, que, apesar dessa omissão de referência, ainda
está a tempo de discutir no presente recurso jurisdicional a questão
da correcção da decisão sobre o apoio judiciário.
No entanto, esta tese não pode ser aceite.
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Na verdade, os recursos jurisdicionais, como é jurisprudência pacífica, destinam-se a apreciar a correcção das decisões impugnadas
(art. 676.o do C.P.C.) e, com excepção de questões de conhecimento
oficioso, não pode o Tribunal de recurso decidir questões não apreciadas previamente pelas instâncias (1).
As questões de conhecimento oficioso que se podem conhecer têm
de ser atinentes à decisão recorrida, que é objecto do recurso jurisdicional, e não a qualquer outra decisão não impugnada.
No caso em apreço, só tendo sido interposto recurso jurisdicional
da decisão que se pronunciou sobre o apoio judiciário, e não também
da decisão de improcedência parcial da oposição, só sobre questões
de conhecimento oficioso relacionadas com aquela decisão poderia
este Supremo Tribunal Administrativo pronunciar-se.
Por outro lado, a questão da legalidade ou não da decisão do apoio
judiciário não é de conhecimento oficioso e, por isso, não tendo o
Tribunal Central Administrativo tomado posição sobre ela, este Supremo Tribunal Administrativo não pode apreciá-la, só podendo, no
presente recurso jurisdicional, apreciar se foi correcta a posição do
Tribunal Central Administrativo ao entender que, não atacando o
Recorrente a decisão da 1.a instância, o recurso jurisdicional não podia
obter provimento.
Porém, sendo o objecto do recurso jurisdicional limitado pelas conclusões das alegações, como se conclui do preceituado no n.o 3 do
art. 684.o do C.P.C., não questionando o Recorrente a decisão do
Tribunal Central Administrativo quanto à única questão que apreciou,
não poderá este Supremo Tribunal Administrativo censurar o decidido
por aquele Tribunal.
(1) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo:
- de 10-1-1990, proferido no recurso n.o 10659, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 31-3-93, página 21;
- de 10-1-1990, proferido no recurso n.o 10659, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 31-3-93, página 21;
- de 28-3-1990, proferido no recurso n.o 12040, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 31-3-93, página 303;
- de 16-5-1990, proferido no recurso n.o 12145, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 15-4-93, página 466;
- de 19-2-1992, proferido no recurso n.o 13667, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 30-12-93, página 271;
- de 4-12-1991, proferido no recurso n.o 13618, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 20-1-94, página 613;
- de 6-7-1994, proferido no recurso n.o 16051, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 31-12-96, página 2006;
- de 20-4-1988, proferido no recurso n.o 4733, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 30-11-89, página 490;
- de 8-2-1995, do Pleno, proferido no recurso n.o 13073, publicado no Apêndice ao Diário
da República de 17-3-97, página 5;
- de 12-5-1993, proferido no recurso n.o 15478, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 25-10-95, página 117;
- de 6-12-1995, do Pleno, proferido no recurso n.o 10497, publicado no Apêndice ao
Diário da República de 14-4-97, página 170;
- de 31-1-1996, proferido no recurso n.o 14219, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 30-1-98, página 66;
- de 3-7-1996, proferido no recurso n.o 20505, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 23-2-98, página 455;
- de 9-10-1996, proferido no recurso n.o 20873, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 28-12-98, página 2843;
- de 9-4-1997, proferido no recurso n.o 20930, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 9-10-2000, página 880;
- de 29-10-1997, proferido no recurso n.o 20297, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 21-6-2000, página 260.
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Isto é, tem de se considerar assente, por falta de impugnação do
Recorrente (art. 684.o, n.o 4, do C.P.C.), que o referido recurso interposto para o Tribunal Central Administrativo não podia obter provimento por não ser apontado qualquer erro à decisão recorrida.
Nestas condições, o presente recurso jurisdicional não pode ser
provido.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em
confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de 50% , sem prejuízo
do apoio judiciário.
Lisboa, 6 de Outubro de 2004. — Jorge de Sousa (relator) — Pimenta
do Vale — Fonseca Limão.

Acórdão de 6 de Outubro de 2004.
Assunto:
Prescrição do procedimento contra-ordenacional. Contagem
do prazo. Aplicação do disposto no artigo 121.o, n.o 3, do
Código Penal. Suspensão.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Nos termos do disposto no artigo 35.o, n.o 1, do CPT
o procedimento por contra-ordenações prescreve no prazo
de cinco anos a contar do momento da prática da infracção, fixando-se no seu n.o 4 as causas de interrupção
desse prazo.
2 — Todavia e se desde esse momento tiver decorrido o prazo
de sete anos e meio, ressalvado o tempo de suspensão,
deve julgar-se prescrito o procedimento pela prática da
contra-ordenacão, atento o disposto no artigo 121, n.o 3,
do Código Penal.
Recurso n.o 1489/03-30. Recorrente: Fetal - Moda Internacional, SA.;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Pimenta
do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Fetal - Moda Internacional, SA, com sede no Alto do Vieiro,
Parceiros, Leiria, não se conformando com a sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Leiria que lhe negou provimento ao
recurso interposto da decisão administrativa que lhe aplicou uma coima por violação do disposto nos arts. 26o, no 1, e 40o, no 1, al. a),
do CIVA e no arto 29o, nos 1 e 2, do RJIFNA, dela vem interpor
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. A sentença recorrida é nula, por omissão de pronúncia, nos
termos do disposto nos artigos 125.o, n.o 1, do Código de Procedimento
e de Processo Tributário, e 668.o, n.o 1, alínea d), do Código de
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Processo Civil, uma vez que não se pronuncia sobre a questão da
incompetência relativa que inquina o procedimento.
2. A 1a Repartição de Finanças de Leiria não é a autoridade competente para, nos termos do artigo 196.o, n.o 1, do Código de Processo
Tributário, instaurar o processo de contra-ordenação fiscal pela falta
de envio de declaração periódica de IVA e do respectivo meio de
pagamento, relativamente à ora recorrente, o que equivale a dizer
que a instauração do presente processo de contra-ordenação fiscal
é ilegal por violação daquele preceito.
3. O Senhor Director de Finanças de Leiria, por força do disposto
no artigo 5.o, n.o 2, e 54.o, n.o 1, do RJIFNA, é incompetente para
aplicar qualquer coima relacionada com a falta de envio da declaração
periódica de IVA e do respectivo meio de pagamento, relativamente
à ora recorrente - que tem sede em Leiria - uma vez que tal infracção
se considera praticada na área do serviço fiscal onde deveria ter sido
cumprida a obrigação fiscal, ou seja, na área da Direcção dos Serviços
de Cobrança do IVA.
4. A decisão de aplicação de coima objecto do presente processo
é, por isso, ilegal, por estar inquinada de vício de incompetência relativa, nos termos das disposições conjugadas previstas nos artigos 5.o,
n.o 2, e 54.o, n.o 1, do RJIFNA, 26.o do Código do Imposto sobre
o Valor Acrescentado, e 196.o, n.o 1, do Código de Processo Tributário.
Entretanto e por requerimento junto a fls. 138 e segs., a rcorrente
veio requerer o arquivamento dos autos, nos termos e com os fundamentos que dele constam e que aqui se dão por integralmente
reproduzidos para todos os efeitos legais, uma vez que se encontra
já prescrito o procedimento contra-ordenacional respectivo.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer, a
fls. 131 vo e 132, no sentido de ser negado provimento ao recurso
e, posteriormente, em resposta ao supra-referido requerimento, emitiu
novo parecer no sentido do seu deferimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. No dia 1/6/1996 foi lavrado o auto de notícia que consta de
fls. 2 cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido.
2. A recorrente não apresentou em 24/11/1995 o meio de pagamento
necessário para satisfazer o imposto referente à declaração 9508, no
montante de 31.219.802$.
3. Por tal facto foi proferido despacho de fls. 10 aplicando à arguida
a coima de 5.000.000$.
4. A aplicação da coima foi precedida da informação que consta
de fls. 4 cujo conteúdo se dá por reproduzido.
FACTOS NÃO PROVADOS:
Que o não pagamento do IVA se deveu a dificuldades financeiras
existentes na recorrente.
3 - Comecemos, então, pela apreciação da questão da prescrição
do procedimento contra-ordenacional suscitada no citado requerimento e que é de conhecimento oficioso, já que, tratando-se de questão
que se prende com a subsistência da instância, merece prioridade
de conhecimento (vide Acs. do STA de 22/5/95, in rec. no 14.170,
e de 26/2/03, in rec. no 1.789/02-30).
Desde logo e com relevo para a resolução desta questão, importa
salientar que, conforme resulta do probatório, os factos dos autos
reportam-se a Agosto de 1995, tendo o prazo para cumprimento da
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obrigação terminado no dia 31/10/95, como se anota no auto de notícia,
data em que se consumou a contra-ordenação.
Nesta data, estava em vigor o CPT, que revogou toda a legislação
que lhe fosse contrária, nomeadamente, o que em matéria de prescrição contempla o Decreto-Lei no 433/82, de 27/10 (arts. 2o, no 1,
e 11o do Decreto-Lei no 154/91, de 23/4).
Por outro lado, não tem aqui aplicação o novo regime estabelecido
pelo RGIT - que, aliás, fixa idêntico prazo de cinco anos (cfr. arto 33o,
no 1) -, uma vez que só entrou em vigor em 5/7 de 2001 (vide arto
14o da Lei no 15/01, de 5/6) e, além disso, o seu regime não se mostra,
nem em abstracto, nem em concreto, mais favorável à contribuinte.
Em direito sancionatório aplica-se o regime mais favorável ao infractor, sendo certo que, embora previsto apenas para as infracções
criminais, é de aplicar analogicamente aos outros direitos sancionatórios.
Neste sentido, pode ver-se, entre outros, Ac. do STA de 25/3/92,
in rec. no 13.148 e Ac. do Tribunal Constitucional de 17/6/92, in Bol.
418/430.
Por outro lado e como vem sendo jurisprudência pacífica, na aplicação de tais regimes há que aplicar em bloco as normas de cada
um deles.
Assim e de acordo com o arto 35o, no 1, do CPT, o procedimento
por contra-ordenações prescreve no prazo de cinco anos a contar
do momento da prática da infracção.
Por sua vez, dispõe o seu no 4 que:
«A prescrição do procedimento por contra-ordenações fiscais interrompe-se 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.»
Por outro lado, o processo de contra-ordenações fiscais não aduaneiras suspende-se com a instauração de processo gracioso ou judicial
onde se discuta situação tributária de que dependa a qualificação
da infracção, bem como no caso de pedido de pagamento da coima
antes de instaurado o processo de contra-ordenação fiscal, desde a
apresentação do pedido até à notificação para pagamento (n.os 2 e 3).
Assim sendo, o prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional passou a ser de cinco anos e as causas de interrupção
e suspensão desse prazo são as que desse preceito constam.
Resulta dos autos que o recorrido foi notificado, em 17/7/96, de
que contra si corria um processo de contra-ordenação (vide fls. 6 vo),
pelo que, nessa data, se interrompeu o prazo de prescrição.
Todavia, estabelece o arto 121o, no 3, do Código Penal - aqui aplicável ex vi do disposto no arto 32o, do Decreto-Lei no 433/82 - que
”a prescrição do procedimento criminal tem sempre lugar quando,
desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido
o prazo normal de prescrição acrescido de metade”.
Como ensinam os Ex.mos Conselheiros Jorge Sousa e Simas Santos,
in RGIT Anotado, 2a ed., pp. 287 e 288, ”a inaplicabilidade do Código
Penal, tanto em matéria de suspensão como de interrupção, limita-se
apenas às causas e não aos efeitos e limites dos prazos, matérias
estas que não vêm reguladas no R.G.I.T. nem no R.G.C.O. e em
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que, por força do preceituado no art.o 32o deste último diploma,
serão aplicáveis as normas do Código Penal.
Serão aplicáveis, assim, as seguintes normas do Código Penal:
- o n.o 3 do art.o 120o, que estabelece que ”a prescrição volta
a correr a partir do dia em que cessar a causa de suspensão”;
- o n.o 2 do art.o 121o, que prescreve que ”depois de cada interrupção
começa a correr novo prazo de prescrição”.
A renovação do prazo de prescrição depois de cada interrupção
conduziria a que pudesse eternizar-se a possibilidade de prosseguir
processo de contra-ordenação contra o arguido.
. . . o n.o 3 do art.o 121o do Código Penal estabelece uma limitação
à admissão de um número infinito de interrupções e à ideia de que
a interrupção implica um novo decurso do prazo todo . . .
Valendo em matéria contra-ordenacional, por maioria de razão,
os motivos que justificam que não se eternize a possibilidade de proceder criminalmente contra o agente de uma infracção, deverá fazer-se
aplicação subsidiária deste n.o 3 do art.o 121o”.
No mesmo sentido pode ver-se, entre outros, os Acórdãos desta
Secção do STA de 2/4/03, in rec. no 84/03; de 28/5/03, in rec. no
804/03; de 25/6/03, in rec. no 801/03, e de 24/9/03, in rec. no 802/03.
Assim sendo e nesta data, há muito que vai decorrido o prazo
de sete anos e meio a que alude o arto 121o, no 3, do CP, o qual
terminou em 30/4/03, já que não se verifica nenhuma das causas da
sua suspensão.
4 - Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em julgar
extinto, por prescrição, o procedimento contra-ordenacional e, consequentemente, a respectiva responsabilidade da recorrente e determinar o arquivamento dos autos, ficando, assim, prejudicado o conhecimento do objecto do presente recurso.
Sem custas.
Lisboa, 6 de Outubro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio
Barbosa — Fonseca Limão.

Acórdão de 6 de Outubro de 2004.
Assunto:
Prescrição do procedimento contra-ordenacional. Contagem
do prazo. Aplicação do disposto no artigo 121.o, n.o 3, do
Código Penal. Suspensão.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Nos termos do disposto no artigo 35.o, n.o 1, do CPT
o procedimento por contra-ordenações prescreve no prazo
de cinco anos a contar do momento da prática da infracção, fixando-se no seu n.o 4 as causas de interrupção
desse prazo.
2 — Todavia e se desde esse momento tiver decorrido o prazo
de sete anos e meio, ressalvado o tempo de suspensão,
deve julgar-se prescrito o procedimento pela prática da
contra-ordenacão, atento o disposto no artigo 121.o, n.o 3,
do Código Penal.

Recurso n.o 1490/03-30. Recorrente: Fetal — Moda Internacional,
S. A.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr.
Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Fetal - Moda Internacional, SA, com sede no Alto do Vieiro,
Parceiros, Leiria, não se conformando com a sentença do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Leiria que lhe negou provimento ao
recurso interposto da decisão administrativa que lhe aplicou uma coima por violação do disposto nos arts. 26o, no 1, e 40o, no 1, al. a),
do CIVA e no arto 29o, nos 1 e 2, do RJIFNA, dela vem interpor
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. A sentença recorrida é nula, por omissão de pronúncia, nos
termos do disposto no arto 668.o, n.o 1, alínea d), do Código de Processo
Civil, uma vez que não se pronuncia sobre a questão da incompetência
relativa que inquina o procedimento.
2. A 1.a Repartição de Finanças de Leiria não é a autoridade competente para, nos termos do artigo 196.o, n.o 1, do Código de Processo
Tributário, instaurar o processo de contra-ordenação fiscal pela falta
de envio de declaração periódica de IVA e do respectivo meio de
pagamento, relativamente à ora recorrente, o que equivale a dizer
que a instauração do presente processo de contra-ordenação fiscal
é ilegal por violação daquele preceito.
3. O Senhor Director de Finanças de Leiria, por força do disposto
nos artigos 5.o, n.o 2, e 54.o, n.o 1, do RJIFNA, é incompetente para
aplicar qualquer coima relacionada com a falta de envio da declaração
periódica de IVA e do respectivo meio de pagamento, relativamente
à ora recorrente - que tem sede em Leiria - uma vez que tal infracção
se considera praticada na área do serviço fiscal onde deveria ter sido
cumprida a obrigação fiscal, ou seja, na área da Direcção dos Serviços
de Cobrança do IVA.
4. A decisão de aplicação de coima objecto do presente processo
é, por isso, ilegal, por estar inquinada de vício de incompetência relativa, nos termos das disposições conjugadas previstas nos artigos 5o,
n.o 2, e 54.o, n.o 1, do RJIFNA, 26.o do Código do Imposto sobre
o Valor Acrescentado, e 196.o, n.o 1, do Código de Processo Tributário.
Entretanto e por requerimento junto a fls. 120 e segs., a recorrente
veio requerer o arquivamento dos autos, nos termos e com os fundamentos que dele constam e que aqui se dão por integralmente
reproduzidos para todos os efeitos legais, uma vez que se encontra
já prescrito o procedimento contra-ordenacional respectivo.
O Recorrido não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer, a fls. 114,
no sentido de ser negado provimento ao recurso e, posteriormente,
em resposta ao supra referido requerimento, emitiu novo parecer
no sentido do seu deferimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. No dia 30/7/1996 foi lavrado o auto de notícia que consta de
fls. 3 cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido.
2
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2. A recorrente não apresentou em 14/3/1996 a prestação tributária
necessária para satisfazer totalmente o montante do imposto exigível,
fazendo-o somente pelo valor de 1.369.111$ quando o valor do imposto
devido era de 37.061.478$.
3. Por tal facto foi proferido despacho de fls. 11 aplicando à arguida
a coima de 5.000.000$.
4. A aplicação da coima foi precedida da informação que consta
de fls. 5 cujo conteúdo se dá por reproduzido.
FACTOS NÃO PROVADOS:
Que o não pagamento do IVA se deveu a dificuldades financeiras
existentes na recorrente.
3 - Comecemos, então, pela apreciação da questão da prescrição
do procedimento contra-ordenacional suscitada no citado requerimento e que é de conhecimento oficioso, já que, tratando-se de questão
que se prende com a subsistência da instância, merece prioridade
de conhecimento (vide Acs. do STA de 22/5/95, in rec. no 14.170,
e de 26/2/03, in rec. no 1.789/02-30).
Desde logo e com relevo para a resolução desta questão, importa
salientar que, conforme resulta do probatório, os factos dos autos
reportam-se a Dezembro de 1995, tendo o prazo para cumprimento
da obrigação terminado no dia 29/2/96, como se anota no auto de
notícia, data em que se consumou a contra-ordenação.
Nesta data, estava em vigor o CPT, que revogou toda a legislação
que lhe fosse contrária, nomeadamente, o que em matéria de prescrição contempla o Decreto-Lei no 433/82, de 27/10 (arts. 2o, no 1,
e 11o do Decreto-Lei no 154/91, de 23/4).
Por outro lado, não tem aqui aplicação o novo regime estabelecido
pelo RGIT - que, aliás, fixa idêntico prazo de cinco anos (cfr. arto 33o,
o
n 1) -, uma vez que só entrou em vigor em 5/7 de 2001 (vide arto 14o
da Lei no 15/01, de 5/6) e, além disso, o seu regime não se mostra,
nem em abstracto, nem em concreto, mais favorável à contribuinte.
Em direito sancionatório aplica-se o regime mais favorável ao infractor, sendo certo que, embora previsto apenas para as infracções
criminais, é de aplicar analogicamente aos outros direitos sancionatórios.
Neste sentido, pode ver-se, entre outros, Ac. do STA de 25/3/92,
in rec. no 13.148 e Ac. do Tribunal Constitucional de 17/6/92, in Bol.
418/430.
Por outro lado e como vem sendo jurisprudência pacífica, na aplicação de tais regimes há que aplicar em bloco as normas de cada
um deles.
Assim e de acordo com o arto 35o, no 1, do CPT, o procedimento
por contra-ordenações prescreve no prazo de cinco anos a contar
do momento da prática da infracção.
Por sua vez, dispõe o seu no 4 que “a prescrição do procedimento
por contra-ordenações fiscais interrompe-se 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”.
Por outro lado, o processo de contra-ordenações fiscais não aduaneiras suspende-se com a instauração de processo gracioso ou judicial
onde se discuta situação tributária de que dependa a qualificação
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da infracção, bem como no caso de pedido de pagamento da coima
antes de instaurado o processo de contra-ordenação fiscal, desde a
apresentação do pedido até à notificação para pagamento (nos 2 e 3).
Assim sendo, o prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional passou a ser de cinco anos e as causas de interrupção
e suspensão desse prazo são as que desse preceito constam.
Resulta dos autos que o recorrido foi notificado, em 17/7/96, de
que contra si corria um processo de contra-ordenação (vide fls. 6 vo),
pelo que, nessa data, se interrompeu o prazo de prescrição.
Todavia, estabelece o arto 121o, no 3, do Código Penal - aqui aplicável ex vi do disposto no arto 32o do Decreto-Lei no 433/82 - que
“a prescrição do procedimento criminal tem sempre lugar quando,
desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido
o prazo normal de prescrição acrescido de metade”.
Como ensinam os Ex.mos Conselheiros Jorge Sousa e Simas Santos,
in RGIT Anotado, 2a ed., pp. 287 e 288:
«A inaplicabilidade do Código Penal, tanto em matéria de suspensão
como de interrupção, limita-se apenas às causas e não aos efeitos
e limites dos prazos, matérias estas que não vêm reguladas no R.G.I.T.
nem no R.G.C.O. e em que, por força do preceituado no art.o 32o
deste último diploma, serão aplicáveis as normas do Código Penal.
Serão aplicáveis, assim, as seguintes normas do Código Penal:
- o n.o 3 do art.o 120o, que estabelece que “a prescrição volta
a correr a partir do dia em que cessar a causa de suspensão”;
- o n.o 2 do art.o 121o, que prescreve que “depois de cada interrupção
começa a correr novo prazo de prescrição”.
A renovação do prazo de prescrição depois de cada interrupção
conduziria a que pudesse eternizar-se a possibilidade de prosseguir
processo de contra-ordenação contra o arguido.
. . . o n.o 3 do art.o 121o do Código Penal estabelece uma limitação
à admissão de um número infinito de interrupções e à ideia de que
a interrupção implica um novo decurso do prazo todo . . .
Valendo em matéria contra-ordenacional, por maioria de razão,
os motivos que justificam que não se eternize a possibilidade de proceder criminalmente contra o agente de uma infracção, deverá fazer-se
aplicação subsidiária deste n.o 3 do art.o 121o.»
No mesmo sentido pode ver-se, entre outros, os Acórdãos desta
Secção do STA de 2/4/03, in rec. no 84/03; de 28/5/03, in rec. no
804/03; de 25/6/03, in rec. no 801/03, e de 24/9/03, in rec. no 802/03.
Assim sendo e nesta data, há muito que vai decorrido o prazo
de sete anos e meio a que alude o arto 121o, no 3, do CP, o qual
terminou em 29/8/03, já que não se verifica nenhuma das causas da
sua suspensão.
4 - Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em julgar
extinto, por prescrição, o procedimento contra-ordenacional e, consequentemente, a respectiva responsabilidade da recorrente e determinar o arquivamento dos autos, ficando, assim, prejudicado o conhecimento do objecto do presente recurso.
Sem custas.
Lisboa, 6 de Outubro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio
Barbosa — Fonseca Limão.
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Acórdão de 6 de Outubro de 2004.
Assunto:
Taxa sobre operações fora de bolsa.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Tal como decidiu o TJCE os artigos 11.o e 12.o 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 versão resultante da Directiva
85/303/CEE, do Conselho, de 10 de Junho de 1985, devem ser interpretados no sentido de que não se opõem
à cobrança de uma taxa sobre a transmissão fora de
bolsa de acções cujo montante aumenta de forma directa
e sem limites, proporcionalmente ao montante da transação.
2 — Na fixação de tais taxas pode o legislador atender ao
valor envolvido nas diversas operações de compra ou de
venda de valores mobiliários pois que a afectação de
recursos e a responsabilidade assumida pela entidade de
supervisão representa um custo cujo financiamento não
permite a sua fixação avulsa em função de critérios casuísticos, fixados operação a operação, antes exigindo a
sua padronização em função dos custos e responsabilidades assumidos pela entidade pública e das utilidades
geradas para os sujeitos passivos, as quais são de difícil
determinação e quantificação por não se encontrarem
sujeitas ao livre jogo da oferta e da procura ou por não
serem susceptíveis de avaliação tangível pelo que nada
obsta a que a retribuição dos serviços de supervisão assente em taxa fixadas sobre o valor de cada operação
(taxas ad valorem), conquanto tal não se revele manifestamente excessivo ou desproporcionado, face aos interesses em causa, numa óptica de equivalência jurídica
em atenção aos custos do sujeito activo e aos benefícios
do sujeito passivo.
Recurso n.o 26.622; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: SONAE — Participações Financeiras, SGPS, S. A.; Relator: Ex.mo Juiz
Cons. Dr. Almeida Lopes.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do SUpremo Tribunal Administrativo:
Com fundamento em vício de violação de lei pelo facto de o acto
de liquidação assentar no disposto no art.o 3.o da Portaria n.o
313-A/2000, que contraria o disposto no art.o 211.o, n.o 2, al. b), do
CMV, bem como o art.o 13.o, n.o 2, al. a), da Lei n.o 106/99, de
26 de Julho, SONAE - PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS, SGPS,
SA, com sede no Lugar do Espido, Via Norte, freguesia e concelho
da Maia, deduziu impugnação judicial contra o acto de liquidação
da receita designada “taxa sobre operações fora de mercado regulamentado”, no montante de 8.978.331$80, praticado pela Comissão
de Mercado de Valores Mobiliários.

Por sentença de fls. 57 e seguintes, o M.mo Juiz do extinto Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa julgou a impugnação procedente
e anulou o acto de liquidação impugnado.
Não se conformando com essa sentença, dela recorreu a Fazenda
Pública para este STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 68
e seguintes.
A impugnante respondeu com as contra-alegações de fls. 120 e
seguintes.
O M.o P.o emitiu douto parecer nos termos do qual se deve negar
provimento ao recurso.
Tendo sido feito um reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias sobre idêntica questão de direito, por
despacho de fls. 138-v e 139 foi suspensa a instância até que o TJCE
se pronunciasse no âmbito daquele reenvio.
O reenvio foi decidido por despacho junto a fls. 293 e seguintes.
No seguimento desse despacho e em obediência ao mesmo, este
STA proferiu o acórdão cuja fotocópia se encontra fls. 303 e seguintes.
Tendo o processo corrido os vistos legais, cumpre decidir.
Tendo este STA já decidido questão semelhante, remete-se para
o referido acórdão, cujo extracto se junta. De conformidade com
esse acórdão, o acto de liquidação não enferma de vício de violação
de lei que lhe foi assacado. Deste modo, a sentença recorrida não
pode manter-se na ordem jurídica, tendo de ser revogada.
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder provimento ao recurso da Fazenda Pública, em revogar a sentença recorrida e em julgar improcedente a impugnação judicial.
Custas pela impugnante, que contra-alegou e decaiu, fixando-se
a procuradoria em 50%, bem como custas da 1a instância.
Lisboa, 6 de Outubro de 2004. — Almeida Lopes (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio Barbosa.

Recurso n.o 26384, de 19 de Maio de 2004
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1.1. O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa, 3.o Juízo, 2a Secção, julgou procedente a impugnação do acto tributário da liquidação da taxa de operações fora
de bolsa, anulou o referido acto e reconheceu o direito da impugnante
a haver juros indemnizatórios.
A sentença recorrida depois de estabelecer que são requisitos, dos
quais depende a sujeição objectiva à taxa das operações fora de bolsa,
que ocorra uma transmissão fora de bolsa de quaisquer valores mobiliários, que nela haja intervenção de intermediário financeiro ou
notário e que essa intervenção se verifique “seja para que efeito for”
concluiu que, na situação concreta dos presentes autos se verificavam
todos estes requisitos.
Apreciou, depois, a imposição do art.o 408.o do Código do Mercado
de Valores Mobiliários e das disposições da Portaria n.o 904/95, de
18-7, tendo concluído que estamos perante uma taxa.
Acrescentou que terão de se excluir do conceito de taxa, por ofensa
do princípio da equivalência, as receitas em que o critério de de-
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terminação do montante a pagar se afasta de qualquer referência
ao custo ou ao valor da prestação recebida não respeitando a taxa
a que se referem os presentes autos este princípio pois que da fórmula
de cálculo do montante da taxa resulta que ela assenta exclusivamente
na capacidade contributiva evidenciada na operação que subjaz ao
facto tributário.
Ainda segundo a sentença recorrida dos n.os 1 e 2 da Portaria
904/95 que fixam os montantes dessa taxa de forma que extravasa
a sua caracterização decorre a transmutação daquilo que está legalmente previsto como taxa em imposto. Nessa perspectiva não haveria
lugar a um juízo de inconstitucionalidade mas de ilegalidade, pois
não ocorre uma violação directa da Constituição, mas antes uma violação de uma norma infraconstitucional. É que a referida Portaria
ao estabelecer o montante da taxa de forma a descaracterizar a mesma
está, em primeira mão, a desrespeitar a lei habilitante, que apenas
permite que se fixe o montante de uma taxa e já não que se transmute
a mesma em imposto.
1.2. Alegou a recorrente FP formulando as seguintes conclusões:
1. As questões suscitadas constituem matéria exclusivamente de
direito, pelo que é competente o douto STA.
2. A sentença recorrida declarou a ilegalidade do n.o 1, al. a),
da Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho, por violação do art.o 408.o
do Cód. MVM, com o argumento de que “a citada Portaria, ao estabelecer o montante da taxa de forma a descaracterizar a mesma
está, em primeira mão, a desrespeitar a lei habilitante [o artigo 408.o],
que apenas permite se fixe o montante de uma taxa (e não já que
se transmute a mesma em imposto)”.
3. A declaração de ilegalidade da Portaria 904/95, de 18 de Julho,
fundamentou-se no facto, no entendimento do tribunal, a fórmula
de cálculo do montante da taxa, ao basear-se no valor da operação,
fazia com que a mesma assentasse exclusivamente na capacidade contributiva evidenciada na operação subjacente ao facto tributário, assumindo, assim, “a natureza de imposto, ou de realidade que deve ser
tratada como tal”.
4. É o facto de existir uma contraprestação específica que distingue
a taxa do imposto, ou seja, o seu carácter bilateral. A própria sentença
recorrida reconhece a existência de um sinalagma na taxa de supervisão
de que se ocupa o presente processo.
5. Não obstante, a sentença recorrida considera que lhe falta o
“elo de ligação entre o montante exigido e o custo ou valor da contraprestação” que corresponderia à “medida da equivalência económica
que é da natureza das taxas.”
6. Ao decidir que o n.o 1, alínea a), da Portaria n.o 904/95 enferma
de ilegalidade pelos motivos expostos, o tribunal recorrido violou,
por erro de interpretação e aplicação aquela norma.
7. Na verdade, a equivalência económica não é da natureza das
taxas. Ao conceito de sinalagma não importa a equivalência económica, mas a equivalência jurídica.
8. A equivalência jurídica diz respeito à existência, como contrapartida da taxa, de um serviço prestado pela administração.
9. Ao referir-se à equivalência económica, a sentença considera
a necessidade de se respeitar, nas taxas, o princípio da proporcionalidade entre o montante da taxa e o custo do serviço ou o beneficio
que dele decorre.
10. No cálculo do montante da taxa de supervisão, tal como é
levado a efeito pela Portaria n.o 904/95 existe proporcionalidade entre
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o montante da taxa e os custos e benefícios decorrentes do serviço
prestado pela CMVM, na medida em que, quer uns, quer outros,
são proporcionais ao montante da transacção.
11. Por um lado, quanto aos custos, verifica-se que quanto mais
elevado o montante da transacção, mais complexa é a actividade de
supervisão da CMVM.
12. Na verdade, estarão envolvidos procedimentos de supervisão
acrescidos em proporção ao valor da operação, tendo em consideração
que o relevo para o mercado de uma transacção é tanto maior quanto
maior o montante transaccionado, nomeadamente no que diz respeito
aos seguintes aspectos: utilização abusiva de informação privilegiada
(art.o 666.o do Cód. MVM); actuações ilícitas ou fraudulentas destinadas a alterar artificialmente as condições da oferta ou da procura
de valores mobiliários no mercado; obrigatoriedade de lançamento
de oferta pública de aquisição (artigos 523.o e seguintes do Cód.
MVM);dever de comunicação de participações importantes, resultantes da detenção, aquisição ou alienação, em mercado ou fora dele,
de participações em sociedade com acções cotadas (art.o 345.o do
Cód. MVM).
13. Por outro lado, o maior impacto no mercado decorrente das
grandes operações traduz-se num acréscimo de risco sistémico que
implica procedimentos mais acentuados de supervisão, por forma a
evitar irregularidades que possam traduzir-se na falência do sistema.
14. A tarefa de supervisão em relação às operações fora de bolsa
não é comparável a um registo de aquisição de uma fracção autónoma,
ou à utilização de uma ponte, ou a qualquer outro acto que se esgota
na sua realização, antes envolvendo tarefas de grande complexidade
que se podem prolongar no tempo.
15. A maior complexidade e responsabilidade, o número de documentos a analisar e os procedimentos de confirmação a efectuar,
resultam, indubitavelmente, num acréscimo de trabalho para a
CMVM. Justifica-se, desta forma, a indexação da taxa ao montante
transaccionado.
16. Assim, não há qualquer violação do princípio da proporcionalidade no que aos custos respeita, uma vez que estes crescem à
medida que aumenta o valor da transacção e, mesmo nos casos em
que o valor da taxa possa exceder o valor dos custos desencadeados
pela operação, não existe qualquer violação do princípio da proporcionalidade, uma vez que o que este princípio impõe é a proibição
de um excesso manifesto entre o montante da taxa e o valor dos
custos do serviço, circunstância que, no caso, nunca poderá verificar-se,
atento o valor diminuto da taxa que era, à data, de 4 por mil.
17. Também no que respeita aos benefícios, está verificado o respeito pelo princípio da proporcionalidade.
18. Existem desde logo os benefícios decorrentes para o mercado
em geral, da supervisão da CMVM direccionada para a garantia da
transparência e eficiência do mercado.
19. Estes objectivos de transparência e eficiência dos mercados,
bem como a protecção dos investidores não colidem com o conceito
de taxa. Na verdade, as taxas podem ter como função a criação de
utilidades de que não são titulares exclusivos os sujeitos passivos das
mesmas.
20. Assim, é relevante para a determinação dos sujeitos passivos
da taxa e para a concretização do seu montante o facto de os custos
de supervisão serem despoletados pelas transacções e serem tanto
maiores quanto maior o valor da operação.
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21. Acresce ainda que os próprios sujeitos passivos da taxa são
também beneficiários directos do serviço que conforma a sua contraprestação específica, na medida em que, sendo a qualidade e veracidade do preço formado em mercado um benefício para os negociadores fora de mercado, também estes, e não só os demais investidores, são interessados na supervisão.
22. A falta de supervisão da CMVM pode levar a distorções na
formação dos preços, que se reflectiriam num prejuízo proporcional
às quantidades transaccionadas, quer dentro, quer fora do mercado.
23. Este beneficio transparece ainda no facto de, havendo um preço
em mercado em relação ao qual existe uma garantia de veracidade,
em virtude da actividade de supervisão da CMVM, os investidores
fora de mercado não têm de recorrer a quaisquer outros métodos
de avaliação para obterem um valor adequado dos valores mobiliários
a transaccionar que possa constituir uma referência segura para o
negócio a realizar.
24. De todo o exposto se conclui que o modo de cálculo da taxa
previsto na Portaria no 904/95, de 18 de Julho, não transmuta a taxa
em imposto, uma vez que respeita plenamente o princípio da proporcionalidade, assim se enquadrando, ao contrário do afirmado na
sentença recorrida, na norma habilitante ínsita no artigo 408.o, n.o 1,
do Código do Mercado de Valores Mobiliários.
25. Assim, a sentença recorrida violou, por erro de interpretação
e aplicação, o disposto nos artigos 1.o e 2.o da Portaria 904/95, de
18 de Julho, conjugados com o disposto no artigo 408.o do Código
do Mercado dos Valores Mobiliários.
26. A sentença recorrida reconheceu, ainda, à impugnante o direito
a haver juros indemnizatórios, por aplicação do artigo 43.o do DL
n.o 39S/9S, de 17 de Dezembro (LGT).
27. Sucede que a liquidação da taxa de supervisão, nos termos
da Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho, foi efectuada em conformidade
com a legislação em vigor na altura, e com base nos elementos apresentados e declarados pelas entidades constantes do art.o 408.o, n.o 2,
do Cód. MVM, pelo que não pode considerar-se que existiu erro
dos serviços, nem de facto, nem de direito.
28. Isto porque, mesmo que se considerasse que a Portaria 904/95,
de 18 de Julho era ilegal, a administração estava vinculada ao seu
cumprimento, não lhe competindo, por ser da competência dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a recusa da sua aplicação.
29. O artigo 43.o, n.o 1, da LGT prevê, como causa que dá lugar
ao pagamento de juros indemnizatórios apenas o caso de ter havido
erro imputável aos serviços, não podendo ser extrapolado para todos
os casos em que a procedência da impugnação seja fundada noutros
motivos, nem ficou demonstrado nos autos a existência de qualquer
erro imputável aos serviços.
30. Não incorreu, assim, em qualquer erro a liquidação em causa
nos presentes autos, mesmo que se venha a considerar a Portaria
904/95, de 18 de Julho, ilegal, pelo que não são devidos quaisquer
juros indemnizatórios.
31. Desta forma, a sentença recorrida violou também, por erro
de interpretação e aplicação, o disposto no art.o 43.o da Lei Geral
Tributária e o art.o 3.o do Código do Procedimento Administrativo.
1.3. Apresentou a recorrida alegações nas quais formulou as seguintes conclusões:
1. A liquidação, no montante de 29.976.800$00, de que a recorrida
foi alvo está ferida de invalidade, devendo, por isso, ser mantida a
respectiva anulação com todas as consequências legais;
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2. O contrato pelo qual a recorrida adquiriu à sociedade Modelo,
SGPS, S. A., 1.414.000 acções escriturais foi concluído directamente
entre a vendedora e a compradora, à margem de qualquer mercado
secundário;
3. Na situação sub judice não se verificou uma qualquer intervenção
do intermediário financeiro relevante para os efeitos do art. 408.o
do C.M.V.M.
4. A recorrida não aproveitou de nenhuma utilidade individualizável
propiciada pela CMVM, que é a entidade em proveito da qual reverte
a quantia cobrada;
5. Se o art. 408.o do C. M. V. M. for de interpretar no sentido
de que a taxa é devida, mesmo à margem da prestação de um serviço
individualizado por parte da CMVM, essa norma e as disposições
da Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho, padecerão de inconstitucionalidade;
6. Aplicada a situações em que inexiste qualquer sinalagma entre
a receita, por um lado, e a utilização de um bem semipúblico, por
outro lado - como é o caso da situação sub judice -, a “taxa” em
crise prosseguirá ao cabo e ao resto finalidades exclusivamente financeiras, consubstanciando, por isso, um imposto;
7. Resultará assim violado o principio da legalidade fiscal, contido
no art. 106.o, n.o 2, da Constituição da República, já que o D. L.
n. 142-A/91 que aprovou o C. M. V. M., foi editado pelo Governo
ao abrigo de uma autorização legislativa que não habilitava o Governo
a estabelecer um imposto sobre as transmissões dos títulos que ocorram fora de bolsa (cfr. a Lei n.o 44/90, de 11 de Agosto);
8. Essa inconstitucionalidade será igualmente de afirmar mesmo
que se divise uma conexão com um serviço público individualizável
prestado pela CMVM, pois a receita em causa está manifestamente
desligada, quanto ao seu montante, da actividade desenvolvida pela
Administração;
9. A desproporção entre o título e o serviço (se algum existe) é
tal que se pode dizer que aquele se desligou completamente deste
último, tornando-se, em boa verdade, uma receita abstracta - um
imposto;
10. Sempre terá de conceder-se, assim, em que o art. 408.o de
C. M. V. M. e a Portaria n.o 904/95 criam uma receita pública manifestamente desproporcionada com os custos e a natureza do serviço
prestado em troca, com o que quedam violados o princípio da proporcionalidade e o princípio da proibição dos excessos (cfr. n.o 2
do art. 266.o da Constituição);
11. A fórmula de cálculo da taxa prevista no art. 408.o do C. M.
V. M. (directamente proporcional e sem limite ao valor da transacção),
visa unicamente surpreender a capacidade contributiva de quem negoceia com valores mobiliários, independentemente dos efectivos custos do serviço (se é que algum é prestado) e de eventuais benefícios;
12. De resto, a haver serviços efectivamente prestados pela CMVM
a propósito de todas e quaisquer operações sobre valores mobiliários,
intervenha ou não um intermediário financeiro ou um notário, a taxa
deveria ser exigida sempre e não apenas quando essa intervenção
se verifica, sob pena de violação flagrante do princípio da igualdade
consagrado no art. 13.o da Constituição;
POR ÚLTIMO:
13. O erro imputável aos serviços que operaram a liquidação fica
demonstrado com a procedência da respectiva impugnação judicial.
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1.4. Pronunciou-se, em reenvio prejudicial, o TJCE no termos constantes de fls. 526 e seguintes concluindo que:
«Os artigos 11.o e 12.o 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 versão resultante da Directiva
85/303/CEE do Conselho, de 10 de Junho de 1985, devem ser interpretados no sentido de que não se opõem à cobrança de uma
taxa sobre a transmissão fora de bolsa de acções cujo montante aumenta de forma directa e sem limites, proporcionalmente ao montante
da transacção.»
Sustentou, para tanto (fls. 532 e 533), que:
«23. Ora, no n.o 31 do acórdão de 17 de Dezembro de 1998, Codan
(C-236/97, Colect., p. I-8679), o Tribunal de Justiça declarou que o
artigo 12.o, n.o 1, alínea a), da Directiva 69/335 deve ser interpretado
no sentido de que permite a cobrança de um imposto sobre a transmissão de acções, independentemente de a sociedade que emitiu essas
acções estar cotada na bolsa e independentemente de a transmissão
das acções ter tido lugar na bolsa ou directamente entre o transmitente
e o adquirente.
24. Daqui resulta que uma taxa como a que está em causa no
processo principal integra a derrogação prevista no artigo 12.o, n.o 1,
alínea a), da Directiva 69/335 e que a sua cobrança não é contrária
à referida directiva.
25. Cabe acrescentar, a este respeito, que a circunstância de a taxa
em causa no processo principal aumentar de forma directa e sem
limites, proporcionalmente ao montante da transacção, não é susceptível de infirmar esta conclusão.
26. Com efeito, por um lado, ao estabelecer que as imposições
aí referidas podem ser cobradas forfetariamente ou não, o artigo 12.o,
n.o 1, alínea a), da Directiva 69/335 deixa aos Estados membros a
possibilidade de determinarem livremente o montante da imposição
que pretendem cobrar.
27. Por outro lado, contrariamente ao que se verifica em relação
aos direitos com carácter remuneratório, na acepção do artigo 12.o,
n.o 1, alínea e), da Directiva 69/335, as imposições a que se refere
o artigo 12.o, n.o 1, alínea a), da mesma directiva não constituem
a contrapartida financeira de um serviço prestado, pelo que o seu
montante não deve ser função do custo do referido serviço e os critérios
fixados pela jurisprudência (v., designadamente, acórdão de 21 de
Junho de 2001, SONAE, C-206/99, Colect., p. I-4679, n.o 32 a 34,
e jurisprudência aí referida) para distinguir os direitos com carácter
remuneratório, na acepção da Directiva 69/335, dos que não integram
essa categoria não lhe são aplicáveis.
28 Nestas condições, há que responder à questão colocada que
os artigos 11.o e 12.o da Directiva 69/335 devem ser interpretados
no sentido de que não se opõem à cobrança de uma taxa sobre a
transmissão fora de bolsa de acções cujo montante aumenta de forma
directa e sem limites, proporcionalmente ao montante da transacção.»
Acompanhando o entendimento do TJCE temos de concluir que
a taxa sobre a transmissão fora de bolsa de acções cujo montante
aumenta de forma directa e sem limites, proporcionalmente ao montante da transacção, como a dos autos, não viola os indicados artigos 11.o e 12.o da Directiva 69/335.
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1.5. O EMMP entende que o presente recurso merece provimento
devendo a sentença recorrida ser substituída por acórdão que julgue
a impugnação improcedente pois que:
Contrariamente à sentença recorrida que entendeu que o tributo,
classificado como taxa na norma constante do n.o 1, al. a), Portaria
n.o 904/95, de 18 de Julho, tem a natureza de imposto ou de realidade
equivalente, na medida em que o seu montante atende exclusivamente
à capacidade contributiva dos sujeitos passivos (transmitente e transmissário) evidenciada na operação de compra e venda, ignorando
o valor ou custo da contraprestação recebida da entidade pública
pelo que padeceria de ilegalidade por violação da respectiva norma
habilitante (art. 408.o, n.o 1, CMVM) a taxa em causa não só é estruturalmente tributo bilateral, como respeita, no plano material, o
princípio da proibição do excesso, atentas as finalidades extrafinanceiras a que estão constitucional e legalmente adstritas pelo que a
norma constante do n.o 1, al. a), da Portaria n.o 904/95,18 Julho,
fundamento jurídico da liquidação impugnada, respeita a norma habilitante ao abrigo da qual foi editada (art. 408.o, n.o 1, do CMVM).
1.6. E a questão em apreciação no presente recurso, prende-se,
conforme refere o EMMP com a qualificação da taxa em causa como
imposto ou taxa pois que por este entendimento optou a sentença
recorrida com a discordância da recorrente FP.
2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
1. em 29DEZ95, a Modelo Continente SGPS, SA, e a Sonae Distribuição SGPS, SA, celebraram um contrato de compra e venda de
acções pelo qual a primeira vendeu à segunda 1.414.000 acções da
Modelo SGPS SA, pelo preço de 7.494.200.000$00;
2. as acções objecto da compra e venda eram valores mobiliários
escriturais;
3. a conta do vendedor representativa das acções vendidas estava
a cargo do Banco Português de Investimentos SA;
4, a cargo desse mesmo banco se encontrava a conta representativa
de valores mobiliários escriturais do comprador;
5. quando instado a inscrever nas ditas contas a venda de acções
acima referida o BPI cobrou à impugnante a quantia de 29.976.800$00
a título de taxa de operações fora de bolsa a favor da CMVM;
6. quantia que lhe foi debitada em 4JAN96.
3.1. Tendo-se concluído que a taxa sobre a transmissão fora de
bolsa de acções, cujo montante aumenta de forma directa e sem limites,
proporcionalmente ao montante da transacção, como a dos autos,
não viola os indicados artigos 11.o e 12.o da Directiva 69/335 resta
apreciar se a dita taxa tem a natureza de imposto, conforme entendeu
a sentença recorrida, ou se, diversamente tem a natureza jurídica
de taxa, tal como defende a recorrente FP com a concordância do
EMMP.
À dita taxa sobre as operações fora de bolsa, refere-se o artigo 408.o,
n.o 1, do Código do Mercado de Valores Mobiliários (aprovado pelo
DL 142-A/91, de 10-4, com diversas alterações, na redacção vigente
à data em que os factos ocorreram e não a posterior aprovado pelo
DL 486/99, de 13-11) que estabelece que:
«1 - Em todas as transmissões fora de bolsa, a título gratuito ou
oneroso, de quaisquer valores mobiliários, realizadas com a intervenção, seja para que efeito for, de intermediário financeiro ou de
notário, serão devidas taxas não inferiores às estabelecidas nos termos
do artigo precedente, e cujo montante, valor sobre que incidem e
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processo de liquidação e cobrança serão fixados, mediante portaria,
pelo Ministro das Finanças, sob proposta da CMVM.»
Estamos perante uma norma de incidência objectiva da mencionada
taxa ao que acresce que, pela Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho,
foram fixados os elementos essenciais da taxa sobre operações fora
de bolsa.
Na verdade os n.os 1 e 2 da Portaria n.o 904/95, de 18 de Julho,
estabelecem que:
«1- Em todas as transmissões fora de bolsa, a título gratuito ou
oneroso, de quaisquer valores mobiliários, realizadas nos termos do
n.o 1 do artigo 408.o do Código do Mercado de Valores Mobiliários,
são devidas as seguintes taxas, a pagar pelo transmitente e pelo
transmissário:
a) Valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa de valores
- 4%;
b) Valores mobiliários não admitidos à negociação em bolsa - 0,5%.
2 - As taxas são liquidadas de harmonia com o valor da operação
realizada que é determinado:
a) No caso de transmissão a titulo oneroso, pelo maior dos dois
valores seguintes: valor declarado da operação e valor da operação
à última cotação na bolsa;
b) No caso de transmissão a título gratuito, pelo valor da operação
à última cotação na bolsa.»
Ainda que o CMVM, do qual consta o citado art.o 408.o 1, tenha
sido aprovado pelo DL 142-A/91, de 10-4, ao abrigo de autorização
legislativa, conferida pela Lei 44/90, de 11-8, esta autorização não
permitia ao Governo criar um tributo sobre as transmissões de valores
mobiliários ocorridas fora de bolsa e daí que se possa concluir que
não foi o tributo em causa criado ao abrigo de autorização legislativa
mas antes no âmbito da competência própria do Governo não reservada da Assembleia da República [art.o 201.o, no 1, al. a), e actual
198.o, no 1, al. a), da CRP].
E a citada Portaria foi emitida, no âmbito da sua competência
regulamentar, pelo Ministro das Finanças, ao abrigo do referido
art.o 408.o, no 1, do CMVM.
Ocorreria a suscitada inconstitucionalidade se o tributo em causa
fosse um imposto como sustenta a recorrida contrariamente ao sustentado pela recorrente FP que o qualifica como taxa uma vez que
o princípio da legalidade tributária apenas se reportava aos impostos
e não às taxas pois que tratando-se de uma taxa podia ser criada
pelo Governo, no exercício das suas competências próprias que tinha,
ainda, competência para definir os seus elementos essenciais por não
se incluir tal matéria no âmbito da competência reservada da Assembleia da República.
Existe unanimidade quanto ao critério de diferenciação da taxa
do imposto já que se a unilateralidade é a característica deste já
aquela tem de ser caracterizada pela bilateralidade ou sinalagmaticidade.
Com efeito era já entendimento doutrinal o que passou a constar
do art.o 4.o da LGT segundo o qual “os impostos assentam essencialmente na capacidade contributiva, revelada, nos termos da lei,
através do rendimento ou da sua utilização e do património” enquanto
que 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”.
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Daí que a contraprestação da Administração possa consistir na
utilização pelo sujeito passivo de um serviço público individualmente
prestado, na utilização pelo sujeito passivo de um bem do domínio
público ou na remoção de um limite jurídico à actividade do sujeito
passivo.
Na situação dos autos, em que está em causa a transmissão fora
de bolsa de valores mobiliários escriturais, como posteriormente se
demonstrará, o sujeito passivo da relação jurídica beneficia, como
se escreveu na sentença recorrida, da utilização do sistema de registo
e controlo de valores mobiliários escriturais, previsto no artigo 58.o
do Código do Mercado de Valores Mobiliários pois que sendo os
valores mobiliários escriturais representados por meras inscrições, o
legislador tinha de estabelecer mecanismos que garantissem a segurança jurídica dessas inscrições e das transacções que tenham por
objecto esses valores o que concretizou com a instituição do sistema
de registo e controlo de valores mobiliários escriturais o qual é assegurado pela participação integrada das entidades emitentes, da Central de Valores Mobiliários e dos intermediários financeiros conforme
resulta do artigo 58.o, n.o 1, do Código do Mercado de Valores
Mobiliários.
E o dito sistema encontra-se organizado, como na sentença recorrida se afirma, desde um nível inferior onde se situam as contas
de valores mobiliários escriturais dos investidores em geral e que
se encontram abertas junto dos intermediários financeiros autorizados
pela CMVM [artigos 58.o, n.o 3, alínea a), e 59.o, n.o 1, do Código
do Mercado de Valores Mobiliários], passando por um nível intermédio no qual cada um desses intermediários financeiros abre, junto
de uma entidade central - designada Central de Valores Mobiliários uma conta, por cada emissão de valores mobiliários escriturais,
na qual são representados todos os valores dessa emissão que, em
cada momento, se encontram registados nas diversas contas de investidores que cada um daqueles intermediários tem a seu cargo [artigo
58.o, n.o 3, alínea b), do Código do Mercado de Valores Mobiliários]
até um nível superior onde se encontra a Central de Valores Mobiliários, junto da qual cada entidade emitente é obrigada a abrir,
por cada emissão de valores mobiliários escriturais que realize, uma
conta autónoma que represente a totalidade dos valores integrantes
da emissão, cabendo, ainda, à Central de Valores Mobiliários manter
abertas as contas em nome dos intermediários financeiros e assegurar
a respectiva movimentação [artigo 58.o, n.os1, alínea a), e 4, alínea
b), do Código do Mercado de Valores Mobiliários].
Cabe à Central de Valores Mobiliários “assegurar a adequada estruturação e gestão geral do sistema”, através da fixação de normas
e orientações necessárias à organização e disciplina do sistema e do
controlo do funcionamento do mesmo sistema [artigo 58.o, n.o 4, alíneas a) e b), do Código do Mercado de Valores Mobiliários].
Acresce que a CMVM tem jurisdição sobre a Central de Valores
Mobiliários [artigo 13.o, n.o 1, alínea c), do Código do Mercado de
Valores Mobiliários], aprova o seu regulamento geral [artigos 15.o,
alínea i), 58.o, n.o 4, alínea a), e 188.o, n.o 7, alínea b), do mesmo
Código], autoriza e regista os intermediários financeiros que podem
operar no sistema (artigo 59.o, n.o 1, do mesmo Código) e fiscaliza
o funcionamento do sistema, tal como determina o artigo 75.o do
Código do Mercado de Valores Mobiliários, ao estipular que “(. . .)
compete à CMVM a fiscalização geral do funcionamento do sistema
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de registo e controlo de valores mobiliários escriturais e das actividades
a cargo de todas as entidades que nele participem nos termos do
artigo 58.o
Daí que todas as transmissões de valores mobiliários escriturais
realizadas fora de bolsa implicam a utilização deste sistema de registo
e controlo dos valores mobiliários escriturais pelas partes envolvidas
nessas transmissões.
Conforme refere a CMVM (cfr. fls. 206) foi isso mesmo que ocorreu
no caso a que se referem os presentes autos pois que para consumar
a transmissão das acções da Modelo, SGPS, SA, a impugnante teve
de recorrer ao referido sistema de registo e controlo, dirigindo-se,
para tanto, ao Banco Português de Investimento para que esse procedesse aos competentes lançamentos e inscrições nesse sistema, uma
vez que a lei determina que só os intermediários financeiros podem
operar em tal sistema (artigo 59.o, n.o 1, do Código do Mercado
de Valores Mobiliários) e, de seguida, esses lançamentos e inscrições
são reflectidos, pelo intermediário financeiro, nas contas do mesmo
intermediário junto da Central (artigo 65.o, n.o 5, do Código do Mercado de Valores Mobiliários) e todos estes movimentos e inscrições
são objecto de fiscalização pela Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (artigo 75.o do Código do Mercado de Valores Mobiliários).
Daí que se possa concluir, conforme vem afirmado na sentença
recorrida, que esta utilização pela impugnante do sistema de registo
e controlo dos valores mobiliários escriturais com o complexo de operações que essa utilização envolve e desencadeia constitui a contrapartida da taxa sobre a operação fora de bolsa realizada pela impugnante e que identificada a contrapartida especifica e individualizada correspondente ao tributo criado pelo artigo 408.o, n.o 1, do
Código do Mercado de Valores Mobiliários, seja de afirmar que o
mesmo tributo reveste a natureza jurídica de taxa.
Ainda que se tratasse de valores mobiliários titulados, o que não
é o caso dos autos, e porque o Código do Mercado de Valores Mobiliários criou um sistema de depósito e controlo (artigo 85.o e 86.o)
e os títulos em papel existam, estes não circulam entre os investidores
porque se encontram depositados junto dos intermediários financeiros,
que, para esse fim, abrem contas de depósito de valores (artigos 87.o
e 88.o do Código do Mercado de Valores Mobiliários) pelo que as
transmissões desses valores mobiliários não envolvem a tradição dos
títulos, efectuando-se através de simples inscrições a crédito e a débito
nas referidas contas de depósito (artigo 89.o do mesmo Código) tudo
se passando como se de meros valores escriturais se tratasse.
Ainda para estes e para assegurar o regular funcionamento deste
mecanismo, baseado nas contas de depósito de valores mobiliários
titulados, o legislador instituiu um sistema de depósito e de controlo
destes valores com características em tudo semelhantes às do sistema
de registo e controlo dos valores mobiliários escriturais.
E encontrando-se estes valores mobiliários titulados sujeitos ao regime de depósito e controlo dos mesmos, a sua transacção ocorre
em termos semelhantes aos dos valores escriturais pelo que as partes
envolvidas têm de recorrer à utilização do referido sistema de depósito
e controlo, com vista à realização dos indispensáveis lançamentos
nas contas de depósito dos valores transaccionados (artigos 88.o e
89.o do Código do Mercado de Va1ores Mobiliários) estando, por
isso, a transacção desses valores titulados, quando efectuada fora de
bolsa, igualmente sujeita à taxa sobre operações fora de bolsa.
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Se é certo que alguns valores titulados, não estando integrados
no referido sistema de depósito e controlo, o que não é o caso dos
autos, circulam entre as mãos dos investidores e não é devida a taxa
sobre operações fora de bolsa, quando elas se consumam sem a intervenção de intermediário financeiro, nenhum argumento se pode
retirar contra a natureza do tributo em causa nos presentes autos.
A contraprestação da taxa resulta da utilização pelo sujeito passivo
do sistema de registo e controlo dos valores mobiliários escriturais
pelo que a referida taxa não se pode confundir com a comissão remuneratória paga ao intermediário financeiro pois que este ao efectuar
os registos correspondentes à transmissão de valores mobiliários presta
um serviço ao seu cliente, pelo qual auferirá uma remuneração, tal
como resulta do art.o 188.o, n.o 9, do Código do Mercado de Valores
Mobiliários envolvendo a realização dos mencionados registos simultaneamente, a utilização de um serviço público colocado à disposição
do mesmo cliente, através do intermediário financeiro a que recorre
ou seja o sistema de registo e controlo dos valores mobiliários
escriturais.
E o sujeito activo da indicada taxa é a CMVM pois que o artigo 408.o,
no 1, do Código do Mercado de Valores Mobiliários estabelece que
“serão devidas taxas”, acrescentando o n.o 2 que estas “são cobradas
pelos intermediários financeiros e notários” e “constituem receita da
CMVM” acrescentando o n.o 3 que “os intermediários financeiros
são responsáveis pelo pontual pagamento à CMVM (...) das taxas
previstas neste artigo relativas às operações em que intervenham, independentemente de haverem ou não procedido à sua oportuna
cobrança”.
Daí que se entenda que os intermediários financeiros e notários
são considerados substitutos tributários.
Encontrando-se a estruturação e a gestão geral do sistema de registo
e controlo de valores mobiliários escriturais a cargo da Central de
Valores Mobiliários (artigo 58.o, n.o 4, do Código do Mercado de
Valores Mobiliários) o certo é que entre esta entidade e a CMVM
existem vínculos jurídicos suficientemente intensos que justificam que
a utilização desse sistema se configure como contrapartida de uma
taxa devida à CMVM pois que a CMVM é a cúpula e a trave mestra
do sistema de registo e controlo dos valores mobiliários escriturais
uma vez que o legislador pretendeu que a Central de Valores Mobiliários assegurasse, em termos materiais e burocráticos, o funcionamento do sistema e manteve como incumbência da CMVM a responsabilidade pelo regular e eficaz funcionamento do sistema.
Nesta perspectiva no sistema de registo de controlo dos valores
mobiliários escriturais, cujas operações materiais estão a cargo da
Central de Valores Mobiliários e dos intermediários financeiros, é
responsável, em última instância, a CMVM.
Com efeito resulta do art.o 75.o do Código do Mercado de Valores
Mobiliários que “(...) compete à CMVM a fiscalização geral do funcionamento do sistema de registo e controlo de valores mobiliários
escriturais e das actividades a cargo de todas as entidades que nele
participem nos termos do artigo 58.o”.
Acresce que a CMVM tem jurisdição sobre a Central de Valores
Mobiliários e as outras entidades que participam no sistema [artigo 13.o, n.o 1, alíneas c), d) e e), do Código do Mercado de Valores
Mobiliários], aprova o regulamento geral da Central de Valores Mobiliários [artigos 15.o, alínea i), 58.o, n.o 4, alínea a), e 188.o, n.o 7,
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alínea b), do mesmo], concede o registo para o início da actividade
da associação que gere a Central de Valores Mobiliários, o qual deverá
ser cancelado sempre que tal associação deixe de dispor dos meios
adequados para o funcionamento do sistema de registo e controlo
dos valores escriturais [artigo 483.o, n.os 1, 4 e 6, alínea c), do mesmo
Código] e autoriza e regista os intermediários financeiros que podem
operar no sistema (artigo 59.o, n.o 1, do mesmo Código).
Daí que se possa concluir que cabe à CMVM garantir a regular
actividade do sistema de registo e controlo de valores mobiliários,
acompanhando todos os aspectos do seu funcionamento pelo que
a utilização deste sistema pelos investidores não pode deixar de constituir a contrapartida de uma taxa cujo sujeito activo é a Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários.
E tais actividades de regulamentação, de fiscalização, de supervisão
e de promoção dos mercados de valores mobiliários, desenvolvidas
pela CMVM, aproveitam aos vendedores e compradores de valores
mobiliários, mesmo quando as transmissões ocorrem fora dos mercados legalmente organizados uma vez que lhe aproveitam as cotações
dos valores mobiliários que se formam nos mercados bolsistas e que
servem de referência para a fixação dos preços a que os mesmos
valores são transaccionados fora de tais mercados ao que acresce
que a negociação naqueles mercados é regulamentada e supervisionada pela CMVM (artigos 437.o, n.o 4, e 440.o do Código do Mercado
de Valores Mobiliários).
Aproveitam também do controlo que a CMVM realiza, da veracidade e da qualidade da informação divulgada ao público pelas entidades emitentes (artigos 97.o e seguintes e particularmente artigo 102.o do Código do Mercado de Valores Mobiliários).
Aproveitam igualmente do registo das emissões de valores mobiliários a cargo da CMVM que garante a legalidade dessas emissões
(artigos 133.o e seguintes, em especial, artigo 138.o, n.o 3, do Código
do Mercado de Valores Mobiliários).
Não pode, por isso, deixar de se concluir que as partes envolvidas
numa transacção realizada fora dos mercados legalmente organizados
auferem de uma utilidade prestada pela CMVM e de uma contrapartida especifica e individualizada e que foi proporcionada à impugnante, enquanto sujeito passivo da taxa sobre operações fora de
bolsa e que consistiu na utilização do sistema de registo e controlo
dos valores mobiliários escriturais.
3.2. E a transmissão de valores a que se referem os presentes autos,
porque realizada nos termos do art.o 180, n.o 2, alínea e), ocorreu
fora de bolsa.
Com efeito a lei regula ao lado do mercado primário de valores
mobiliários o mercado secundário [art.o 3.o, no 1, als. c) e d)] respeitando aquele aos valores que são emitidos e distribuídos pelos
investidores encontrando-se integrado no mesmo mercado primário
quem emite acções ou obrigações.
Contudo se todas as transacções de valores se integram no mercado
de valores mobiliários, nos termos dos arts. 1.o e 2.o, nem todas se
integram em mercados secundários pois que a lei apenas considera
como mercados secundários aqueles que se encontram organizados
para assegurar a compra e a venda de valores [art. 3.o, no 1, al. d)]
pelo que se toda a emissão está no mercado primário nem toda a
compra e venda se encontra em mercado secundário uma vez que
só estará se for efectuada em mercado organizado para o efeito.
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Como se escreve no parecer de fls. 188 a lei consagra três espécies
diferentes (art.o 174.o): o mercado de bolsa, os mercados secundários
especiais, e o mercado de balcão sendo o primeiro o (art.o 189.o
e seguintes) o mais conhecido e os mercados secundários especiais
criados por portaria do Ministro das Finanças para a realização de
certos tipos de operações ou para transaccionar certas espécies de
valores mobiliários (art. 174.o, no 2). O mercado de balcão (artigos 499.o e seguintes) é um mercado criado pela actuação dos intermediários financeiros entre si, sem que haja um estabelecimento
como a bolsa, ou a sua instituição por portaria do Ministro das Finanças, como acontece nos mercados secundários especiais e o simples
facto de haver a intervenção de um intermediário financeiro na negociação dos valores, seja negociando por conta própria, seja por
conta do cliente, já faz integrar uma transacção no mercado de balcão
porque a lei pretende, neste caso, que haja sempre uma conglobação
da oferta e da procura [arts. 503.o e 504.o), ou seja, a formação de
um mercado pelo que neste sentido, o mercado de balcão é um mercado organizado.
E não integram o mercado secundário as transacções em que os
intermediários financeiros não tiveram intervenção na negociação ou
porque os valores titulados foram transmitidos por tradição entre
as partes ou porque intervirem apenas para registar os créditos e
os débitos dos valores em conta dos titulares dos valores pelo que
tais transacções, estando no mercado de valores mobiliários não estão
no mercado primário, por não se tratar de emissão ou distribuição
pelos investidores, nem no secundário por não terem sido efectuadas
em mercado organizado.
E o conceito de fora de bolsa integra a transmissão, dentro ou
fora do mercado secundário que não se realize em bolsa pois que,
como se escreve no parecer de fls. 189, se a intenção do legislador
fosse a de abranger apenas os outros mercados secundários que não
a bolsa (ou seja, a de excluir o fora de mercado secundário) usaria
no artigo 408.o a expressão “(noutras) mercados secundários” como
faz no 67.o, n.o 1, 93.o, n.o 1, 459.o, n.o 2, 481.o, 484.o, al. a), 489.o,
al. f), 498.o, n.o 2, al. b), 568.o, 569.o, 609.o, al. c), 650.o, n.o 2, al. c),
666.o, n.o 2, al. c), 667.o, n.o 1, 670.o, n.o 5, 671.o, n.o 7, al. a), 671.o,
n.o 19, ou “em mercado de balcão e mercados secundários especiais”
como acontece com o 69.o, n.o 1.
3.3. Não vem questionada a possibilidade de a impugnante e a
Modelo Continente negociarem as acções desta última por acordo
particular realizado fora de qualquer mercado legalmente organizado
e regulamentado.
Com efeito estabelecendo o art.o 180.o, n.o 1, do Código do Mercado
de Valores Mobiliários que os valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa apenas se podem negociar na própria bolsa ou
no mercado de balcão, o certo é que o n.o 2 do mesmo preceito
admite algumas excepções a essa regra.
Assente que foi ao abrigo da excepção prevista na alínea e) do
n.o 2 do artigo 180.o que a impugnante e a Modelo Continente celebraram o referido contrato de compra e venda de acções da Modelo
e que tais acções revestem forma meramente escritural não havendo
quaisquer títulos ou papéis que as representem uma vez que apenas
são representadas por meras inscrições, nos termos do art.o 56.o do
Código do Mercado de Valores Mobiliários.
Por isso e como se continua a escrever no parecer de fls. 190,
os titulares de valores mobiliários escriturais têm contas desses valores
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abertas junto de intermediários financeiros especialmente autorizados,
nas quais são inscritos os ditos valores e através das quais se processam
ou registam, mediante lançamentos e anotações adequados, todas as
operações de que os mesmos valores são objecto (artigo 56.o, n.o 1,
do Código do Mercado de Valores Mobiliários) e daí que entre as
variadíssimas menções e factos que estas contas de valores mobiliários
escriturais devem conter e relevar se incluam “as alienações e aquisições de valores a que o titular proceda, debitando, no primeiro
caso, e creditando, no segundo, a respectiva conta pelos valores transaccionados” [artigo 56.o, n.o 2, alínea h)] abrangendo este preceito
todas e quaisquer alienações e aquisições, independentemente da forma que revistam ou do mercado em que se realizem e daí que o
facto de a compra e venda das acções da Modelo ter sido efectuada
fora de bolsa não dispensasse a necessidade de efectuar os registos
previstos pelo artigo 56.o, n.o 2, alínea h), tal como realmente sucedeu.
Acresce que “o serviço de registo de valores mobiliários escriturais
será obrigatoriamente prestado por intermediários financeiros autorizados e registados na CMVM para a prestação desse tipo de serviço”
nos termos do art.o 59.o, n.o 1, do CMVM, incumbindo-lhes, ainda,
“prestar aos titulares dos valores mobiliários escriturais o respectivo
serviço de registo individualizado, através da abertura em seus nomes
e adequada movimentação das contas a que se refere o artigo 56.o
[artigo 58.o, n.o 3, alínea a), do mesmo Código] referindo o artigo 61.o,
n.o 1, do CMVM que “os registos previstos no artigo 56.o são feitos
pelos intermediários financeiros referidos no artigo 59.o” acrescentando o n.o 3 do mesmo preceito que estes intermediários promoverão
esses registos por si mesmos ou a “solicitação escrita dos interessados
ou seus representantes”.
Daí que no caso concreto dos autos não podia deixar de ocorrer
a dita intervenção do intermediário financeiro BPI para a realização
dos registos inerentes à transacção em apreciação nos autos.
Estabelecendo o art.o 65.o, n.o 1, do CMVM que “a transferência,
a titulo gratuito ou oneroso, de valores mobiliários escriturais opera-se
pelo seu lançamento a débito na conta do anterior proprietário, e
a crédito na conta de que o adquirente seja titular ou que, no caso
contrário, para o efeito se lhe abrirá” e uma vez que os valores mobiliários escriturais incorporam ou representam os direitos que conferem para o adquirente destes valores só se transmitem os direitos
a eles inerentes quando ocorrer aquela transferência.
E daí que se acompanhe o parecer de fls. 191 quando afirma que
tal transferência contabilística dos valores escriturais equivale à tradição dos títulos, quando os valores são titulados devendo entender-se
que os valores mobiliários escriturais não se transmitem enquanto
não forem registados a favor do adquirente.
E nesta perspectiva se entende o art.o 64.o, n.o 5, do CMVM ao
estabelecer que “os titulares de quaisquer direitos sobre valores mobiliários só poderão transmiti-los ou onerá-los, e exercer os direitos
patrimoniais e sociais que lhes sejam inerentes, desde que esses valores
se encontrem inscritos em conta aberta a seu favor nos termos do
artigo 56.o” pelo que enquanto os valores mobiliários não forem registados a favor do seu adquirente o mesmo não pode exercer qualquer
direito aos mesmos inerentes nem dispor deles ou onerá-los.
Acompanhando o parecer de fls. 193 pode afirmar-se que sem o
registo, a transmissão de valores mobiliários escriturais ou a constituição de direitos sobre eles é ineficaz em relação a terceiros, res-
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tringindo-se a eficácia entre as partes às relações direito potestativo/sujeição e direito de crédito/obrigação de omissão pelo que nenhuma faculdade integrante dos direitos sobre valores mobiliários
escriturais se transmite ou se constitui por simples efeito negocial,
ficando a eficácia deste plenamente dependente, sob este aspecto,
da respectiva inscrição registral tendo, por isso, o registo de actos
incidentes sobre valores mobiliários escriturais natureza constitutiva”.
Pode, por isso, concluir-se que o mencionado registo só pode ser
efectuado por intermediários financeiros e que ocorreu tal intervenção
de intermediário financeiro na transmissão de acções em causa.
Ainda, como se refere no dito parecer (fls. 194), que o registo
não fosse constitutivo, enquanto ele não for efectuado por um intermediário financeiro, a transmissão das acções não ficaria perfeita
nem produziria todos os seus efeitos, designadamente, em relação
a terceiros e este aspecto, seria, só por si, suficiente para preencher
o requisito de intervenção de intermediário financeiro, a que alude
o artigo 408.o, n.o 1, do CMVM sendo certo que tal intervenção é
considerada “seja para que efeito for”, pelo que bastará que ela ocorra
para dar eficácia perante terceiros à transmissão de valores mobiliários
em causa para que se encontre verificado o referido requisito.
Pode, por isso, concluir-se, seguindo-se o dito parecer (cfr. fls. 194)
que os registos relativos a valores mobiliários escriturais apenas podem
ser realizados por intermediários financeiros (artigos 59.o, n.o 1, e
61.o, n.o 1, do Código do Mercado de Valores Mobiliários), como
o Banco Português de Investimentos, que procedeu aos registos correspondentes à compra e venda de acções da Modelo SGPS, SA,
celebrada pelo contrato de 29 de Dezembro de 1995 pelo que ao
efectuar o registo da aquisição das acções da Modelo pela impugnante,
através da inscrição a crédito dessas acções em conta de valores escriturais em nome desta o Banco Português de Investimentos interveio
na transmissão dessas acções, na qualidade de intermediário financeiro, pois foi o registo por ele efectuado que tornou eficaz a transmissão em causa.
3.4. Nos termos do mencionado art.o 408.o do CMVM ficam sujeitas
à questionada taxa as transmissões de valores mobiliários fora de
bolsa em que intermediários financeiros intervenham “seja para que
efeito for”.
Como no mesmo parecer se escreve (cfr. fls. 195) se o que dá
origem à taxa é a intervenção de intermediários financeiros “seja
para que efeito for”, bem se pode dizer que basta que se verifique
essa intervenção para nascer a obrigação tributária pois que dizer
que a intervenção do intermediário financeiro deverá ser “para que
efeito for” vale por dizer que é irrelevante a que título ou para que
efeito ocorre essa intervenção pelo que basta a verificação da existência
de intervenção de intermediário financeiro para ficar preenchido o
âmbito da previsão legal afigurando-se redundante este terceiro requisito já que se limita a clarificar o alcance do requisito relativo
à intervenção de intermediário financeiro, sem acrescentar, substancialmente, nada de novo visando evitar quaisquer tipos de interpretações restritivas.
3.5. Entende, ainda, a impugnante, nas conclusões 8a a 12a, que
ocorre inconstitucionalidade uma vez que a receita em causa está
manifestamente desligada, quanto ao seu montante, da actividade desenvolvida pela Administração, que a desproporção entre o título
e o serviço (se algum existe) é tal que se pode dizer que aquele
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se desligou completamente deste último, tornando-se, em boa verdade,
uma receita abstracta - um imposto, tratando-se de uma receita pública
manifestamente desproporcionada com os custos e a natureza do serviço prestado em troca mostrando-se violados o princípio da proporcionalidade e o princípio da proibição do excesso (cfr. n.o 2 do
art. 266.o da Constituição).
Que a fórmula de cálculo da taxa (directamente proporcional e
sem limite ao valor da transacção), visa unicamente surpreender a
capacidade contributiva de quem negoceia com valores mobiliários,
independentemente dos efectivos custos do serviço (se é que algum
é prestado) e de eventuais benefícios até porque a haver serviços
efectivamente prestados pela CMVM a propósito de todas e quaisquer
operações sobre valores mobiliários, intervenha ou não um intermediário financeiro ou um notário, a taxa deveria ser exigida sempre
e não apenas quando essa intervenção se verifica, sob pena de violação
flagrante do princípio da igualdade consagrado no art. 13.o da
Constituição.
Conforme anteriormente se referiu o critério diferenciador das taxas
dos impostos resulta da unilateralidade destes em confronto com a
bilateralidade e sinalagmaticidade daquelas pelo que a estrutura das
taxas pressupõe a existência de correspectividade entre a prestação
pecuniária a pagar e a prestação de um serviço pelo Estado ou outra
entidade pública.
Tal sinalagmaticidade deve revestir carácter substancial ou material
e não apenas formal.
Contudo para que determinado tributo possa qualificar-se como
taxa não se torna necessária a existência de uma equivalência económica rigorosa entre o valor do serviço e o montante da quantia
a suportar pelo contribuinte.
Como se escreveu no Ac. do Plenário do TC n.o 115/2002, DR,
2.a série, de 28-05-2002, p. 10.071, que de perto passaremos a acompanhar, integra-se no conceito de taxa a correspondência entre o
montante da prestação imposta e o custo do bem ou serviço que
constitui a contraprestação do ente público, salvo nos casos em que,
entre aqueles montante e custo houver uma “desproporção intolerável” pois que 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.
Contudo não basta uma qualquer desproporção entre a quantia
a pagar e o valor do serviço prestado, para que ao tributo falte o
carácter sinalagmático pois que será necessário que essa desproporção
seja manifesta e comprometa, de modo inequívoco, a correspectividade
pressuposta na relação sinalagmática uma vez que se essa correspectividade não for posta em causa - e, com ela, o carácter sinalagmático do tributo - deve este ser tratado constitucionalmente como
taxa.
Nesta perspectiva não se aceita o entendimento de que uma taxa
cujo montante exceda o custo dos bens e serviços prestados ao utente
deve qualificar-se como imposto ou de que deve ter o tratamento
constitucional de imposto pois que desde que se verifique a referida
correspectividade ou o carácter sinalagmático entre a imposição e
um serviço divisível prestado não se está perante um imposto já que
a clara desproporção que afecta o carácter sinalagmático de um tributo
não pode relacionar-se apenas com o carácter fortemente excessivo
da quantia a pagar relativamente ao custo do serviço até porque deve

1377
igualmente aferir-se em função da utilidade do serviço para quem
deve pagar o tributo.
Como no acompanhado acórdão se escreveu o Tribunal Constitucional tem sido cauteloso na apreciação dos excessos indicadores
de uma falta de proporcionalidade, enquanto desvirtuantes da correspectividade pois que para a função da taxa pode ser menos relevante
o custo e, por exemplo, mais relevante a contenção da utilização
de um serviço - o que significa que o carácter sinalagmático da taxa
não exige a correspondência do seu montante ao custo do bem ou
serviço prestado mantendo-se a bilateralidade que a caracteriza mesmo na parte excedente ao custo pelo que não é, por si só, de qualificar
a taxa como imposto, ou de lhe conceder tratamento constitucional,
de imposto, se o respectivo montante exceder o custo dos bens e
serviços prestados ao utente.
Contudo se o valor da taxa for manifestamente desproporcionado
ou “completamente alheio ao custo do serviço prestado”, então pode
duvidar-se, se a “taxa” não deve ser encarada, de um ponto de vista
jurídico-constitucional, pelo menos na parte em que for manifestamente desproporcional, como verdadeiro imposto, porque desse modo
e nessa medida se afectaria a correspectividade pois que a desproporcionalidade e nessa medida lesaria o “critério legitimante da taxa”.
Com efeito ainda que a taxa seja juridicamente estruturada “através
da sinalagmaticidade e da correspectividade das prestações, tendo
como causa uma prestação de que é beneficiário o cidadão vinculado
ao seu pagamento” não há-de ser necessariamente justificada pelo
exacto custo da prestação ou do benefício; a base funcional da distinção
entre taxa e imposto não impõe, todavia, uma sinalagmaticidade construída juridicamente e um sentido de correspectividade susceptível
de ser entendido e aceite como tal pelos cidadãos atingidos pois que
“a consignação financeira de uma tal prestação económica que surge
como uma elevação de um preço estabelecido em convenção poderá
não afectar a natureza de taxa da referida prestação, na medida em
que se entenda que a elevação do preço tem o seu fundamento (a
sua causa) num determinado modo de relacionamento dos cidadãos
com os custos (benefícios ou utilidades) e a própria elevação do preço
seja aceitável racionalmente como contrapartida de um benefício”
encontrando-se implícito, nesta concepção, o entendimento de que
a aferição do montante da taxa não decorre tanto do seu “custo”
mas, essencialmente, da utilidade que do serviço se extrai.
Nesta perspectiva se entende não ser sequer necessária uma efectiva
utilização dos bens, quando, por exemplo, se trata de utilização do
domínio público pois que, estando em causa uma taxa criada em
face da utilização de equipamentos públicos disponibilizados por autarquia, inseridos na actividade pública de prestação de serviços desta
entendeu-se não só não ser indispensável a correspondência económica absoluta entre as prestações do ente público e do utente, como,
inclusivamente, poder nem ocorrer essa utilização, bastando que a
taxa seja devida pela simples possibilidade dessa utilização.
Nesta perspectiva se entende que o Tribunal Constitucional não
tenha censurado um critério de determinação das quantias de certa
taxa em que o legislador teve em conta não só o valor de custo
do serviço em causa mas, determinantemente, o valor resultante da
utilidade obtida através da prestação do serviço, em si considerada

1378
utilidade que, em princípio, é tanto maior quanto maior for o valor
do acto que lhe dá origem.
Por isso acompanha-se o citado acórdão que afirma, p. 10.071,
que a concepção constitucional de taxa assenta em determinadas premissas: necessidade da existência de uma relação sinalagmática; desnecessidade de uma exacta equivalência económica; aferição do respectivo montante em função não só do custo mas também do grau
de utilidade prestada; exigência de uma não manifesta desproporcionalidade na sua fixação.
Nesta perspectiva acompanha-se o que se escreve no parecer junto
pela recorrente (cfr. fls. 14) quando afirma que “também as taxas
podem assumir funções extra-financeiras legitimadoras de distorções
ao princípio da proporcionalidade, conquanto tais distorções se mantenham dentro dos limites constitucionalmente admissíveis, isto é,
não transformem uma taxa numa receita sancionatória, e respeitem
o que poderíamos classificar por proporcionalidade das distorções
à proporcionalidade estrita. Isto é as distorções ao princípio da proporcionalidade sempre terão que se conter dentro das exigências próprias do princípio legitimador de tais distorções”.
E a fixação ad valorem da taxa tem em conta, como se escreve
neste último parecer, cfr. fls. 46 e seguintes, especial justificação atenta
a natureza da contraprestação pública cujo custo e responsabilidade
para o sujeito activo e valor para o sujeito passivo variam substancialmente em função do valor da cada operação de compra ou de
venda de valores mobiliários pois que os recursos afectos pela entidade
de supervisão à analise de cada operação de compra ou de venda
variam substancialmente em função dos montantes envolvidos, atenta
a sua responsabilidade na prevenção do risco sistémico e na garantia
da segurança das transacções e as vantagens concretas e individuais
para vendedor e comprador geradas pelos serviços de supervisão variam em função do valor envolvido pois as actividades de supervisão
da CMVM representam a um tempo valor para o sujeito passivo
e envolvem responsabilidade civil da entidade de supervisão em caso
de erros ou falhas de supervisão.
Acresce que, conforme se continua a escrever no mesmo parecer,
atentas as dificuldades inerentes ao estabelecimento de taxas específicas face ao princípio da proporcionalidade na sua tripla vertente
de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito
a sua fixação em função do valor envolvido nas diversas operações
de compra ou de venda de valores mobiliários reflecte a necessária
equivalência jurídica inerente a tributos bilaterais, mesmo quando
estão em causa taxas com funções exclusivamente financeiras pois
que a afectação de recursos e a responsabilidade assumida pela entidade de supervisão representa um custo de provisão de um bem
semi-público cujo financiamento não permite a sua fixação avulsa
em função de critérios casuísticos, fixados operação a operação, antes
exigindo a sua padronização em função dos custos e responsabilidades
assumidos pela entidade pública e das utilidades geradas para os sujeitos passivos, as quais são de difícil determinação e quantificação
por não se encontrarem sujeitas ao livre jogo da oferta e da procura
ou por não serem susceptíveis de avaliação tangível pelo que nada
parece obstar a que a retribuição dos serviços de supervisão assente
em taxas fixadas sobre o valor de cada operação (taxas ad valorem),

1379
conquanto tal não se venha a revelar manifestamente excessivo ou
desproporcionado, face aos interesses em causa, numa óptica de equivalência jurídica.
E este entendimento continua válido para as taxas sobre operações
fora de bolsa, como no mesmo parecer se escreveu, que foram criadas
com a instituição de um sistema de registo ou deposito obrigatório
de acções que, para além de terem uma finalidade financeira (visam
compensar a entidade gestora do mercado ...), têm subjacente uma
ideia de igualização dos custos de transacção em bolsa e fora de
bolsa uma vez que visam direccionar a negociação e transmissão de
valores mobiliários para o mercado organizado, atentas as vantagens
de uma tal situação em termos de liquidez, profundidade e equidade
para todos quantos negoceiam em bolsa e para a segurança do tráfego
jurídico em geral.
Assim sendo é de acompanhar o mesmo parecer quando no mesmo
se escreve a fls. 51 que na fixação da taxa em apreciação nos presentes
autos foi respeitado o princípio da proporcionalidade, atendendo aos
fins prosseguidos, na sua tripla vertente de:
De conformidade ou adequação de meios ... que exige eficácia
ou susceptibilidade dos meios para atingir os fins (a taxa sobre operações de transmissão, fora de mercado regulamentado, de valores
mobiliários cotados, é um meio adequado, em abstracto, para atingir
a indiferença, em termos de custos, na escolha da negociação em
mercado ou fora dele);
De exigibilidade ou necessidade ... que implica a limitação, em
concreto, dos sacrifícios ou desvantagens (a taxa sobre operações de
transmissão, fora de mercado regulamentado, de valores mobiliários
cotados, corresponde, em concreto, à “menor ingerência possível para
atingir a neutralidade na negociação;
De proporcionalidade em sentido restrito ... que importa uma ponderação dos custos e benefícios face ao objectivo constitucional ou
legalmente legitimado que se pretende atingir (a taxa sobre operações
de transmissão, fora de mercado regulamentado, de valores mobiliários cotados, incorpora a necessária ponderação custo/benefício.
E demonstrada a prestação de serviços a favor da impugnante não
resulta dos autos que operações sobre valores mobiliários, semelhantes
às dos autos, não sejam objecto da questionada taxa, motivo porque
não se descortina violação do princípio da igualdade consagrado no
art. 13.o da Constituição.
Do exposto resulta que não sofre a liquidação impugnada dos vícios
que a impugnante lhe atribui.
E não ocorrendo tais vícios não ocorre o erro imputável aos serviços
que operaram a liquidação não tendo, por isso, a impugnante direito
aos questionados juros indemnizatórios.
4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
em revogar a sentença recorrida, julgar improcedente a impugnação
e, consequentemente, não anular a liquidação impugnada.
Custas pela impugnante na 1a instância e no STA fixando-se neste
em 50% a procuradoria.
Lisboa, 19 de Maio de 2004. — António Pimpão (relator) — Mendes
Pimentel — Almeida Lopes.
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Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Fundamentos. Adesão ao regime
excepcional previsto no Decreto-Lei n.o 124/96, de 10 de
Agosto (Plano Mateus). Inexigibilidade da dívida exequenda.
Suspensão da execução fiscal.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A oposição à execução fiscal não tem, necessariamente,
que visar a extinção da respectiva execução, podendo também destinar-se, em casos restritos, à suspensão da execução, se o pedido desta não envolver a apreciação da
legalidade da liquidação, nem representar interferência
em matéria da exclusiva competência da entidade que
extraiu o título.
2 — A inexigibilidade da dívida exequenda, definitiva ou temporária, será sempre fundamento da oposição, conduzindo, respectivamente, à extinção ou suspensão da
execução.
3 — A adesão ao regime excepcional consagrado no Decreto-lei n.o 124/96 de 10 de Agosto, na medida em que
suspende a execução a partir da venda dos bens, inclusive,
torna a dívida exequenda inexigível.
4 — O que constitui fundamento da oposição à execução fiscal
a integrar na alínea h) do n.o 1 do artigo 286.o do CPT,
cuja consequência acarreta a suspensão dessa mesma
execução.
Recurso n.o 217/04-30, em que são recorrente Júlio Amorim & Filhos,
Ld.a, recorrida Fazenda Pública e de que foi relator o Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Júlio Amorim & Filhos Lda., sociedade por quotas, com sede
na rua do Arco a S. Mamede, n.o 5-A, Lote 9, r/c esq., Lisboa, não
se conformando com o acórdão do Tribunal Central Administrativo
que negou provimento ao recurso que deduzira da sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, que havia julgado improcedente a oposição que deduzira à execução fiscal contra si instaurada pela Repartição de Finanças do 9.o Bairro Fiscal de Lisboa,
para cobrança da quantia global de 14.231.682$00, relativa a contribuições e juros de mora devidas à CRSSL, respeitantes aos meses
de Agosto de 1993 a Janeiro de 1994, inclusive, dele vem interpor
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
I- A questão fulcral que se submete à apreciação do tribunal ad
quem reside na possibilidade de a oposição à execução fiscal ter por
finalidade a suspensão da execução.
II- O acórdão recorrido, ao defender que não é admissível a oposição destinada a suspender a execução, interpretou incorrectamente
os arts. 255o e 286o do CPT, e violou o disposto no art. 14o, n.o 10,
do DL 124/96.
III- O propósito e ratio últimos do processo de oposição à execução
fiscal dita que a oposição deve poder visar a suspensão da execução,

sentido no qual o tribunal a quo deveria ter interpretado e aplicado
as normas jurídicas reguladoras do dito processo.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de ser concedido provimento ao recurso, uma vez que os factos vertidos
nos n.os 3 e 6 do probatório “prefiguram, claramente uma situação
de inexigibilidade da dívida exequenda, o que constitui fundamento
de oposição à execução, enquadrável na al. h) do n.o 1 do art.o 286.o
do CPT, como bem se tem sustentado, pacificamente, na jurisprudência desta Secção”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - O aresto recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
1o A Fazenda Pública instaurou em 30.12.1994 a execução fiscal
que tomou o no 3115-94/103337.9 da RF do 9.o Bairro Fiscal de Lisboa
para cobrança da quantia global de 14.231.682$00 relativa a contribuições e juros para o CRSSSLVT relativas aos meses de Agosto
de 1993 a Janeiro de 1994 inclusive - cfr. certidão de folhas 37 a
37 v.o que se dá por reproduzida.
2.o A executada aqui oponente foi citada para a execução no dia
18.06.1997 - cfr. doc. de folhas 38 a 39 que se dão por reproduzidos.
3.o A executada requereu em 24.10.1996 a regularização das dívidas
exequendas entre outras em 150 prestações mensais sucessivas ao
abrigo do Dec. Lei 124/96 de 10.08 o que foi autorizado cfr.doc de
folhas 47 a 51 e informação de folhas 69 dando-se todos por
reproduzidos.
4.o A executada instaurou em 1995 processo de recuperação de
empresa autuado em 05.05.1995 sob o no 328/03/95 correndo termos
pelo 11.o Juízo cível da comarca de Lisboa - cfr. doc. de folhas 53
a 58 que se dá por reproduzido.
5.o Em 04.12.1996 teve lugar a respectiva assembleia de credores
que aprovou a medida proposta pelo gestor judicial inclusivamente
com os votos da CRSSLVT - cfr. doc. referido em 4.o mas do qual
não consta o teor da media proposta aprovada nem a relação de
débitos apresentada pelo oponente no mesmo processo de recuperação 6.o A executada está a cumprir com o plano de pagamentos
autorizado - cfr. informação de folhas 81.
3 - O objecto do presente recurso consiste, apenas, em saber se,
em processo de oposição à execução fiscal, é possível requerer a respectiva suspensão com fundamento em que o oponente aderiu ao
regime de regularização da dívida exequenda ao abrigo do Decreto-lei
n.o 124/96, de 10/8.
A esta questão respondeu de forma negativa o aresto recorrido
com fundamento, por um lado, de que o processo de oposição à
execução fiscal visa, não a suspensão, mas a extinção da execução
por ocorrência de algum dos factos previstos no art.o 286.o do CPT,
aqui aplicável e, por outro, muito embora do regime do citado Decreto-lei decorra a suspensão do processo executivo fiscal, esta suspensão deverá, contudo, ser requerida em sede de execução e não
em sede de oposição, como acontece no caso vertente.
Opinião em sentido contrário defende a recorrente, como claramente resulta da sua motivação do recurso.
Vejamos, então, se lhe assiste razão.
4 - Não tem sido pacífica a jurisprudência desta Secção do STA
sobre a possibilidade de a oposição à execução fiscal poder conduzir
à respectiva suspensão.
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Em sentido negativo se pronunciaram, entre outros, os Acs. de
3/12/97, in rec. n.o 21.784, de 27/5/98, in rec. n.o 21.808, e de 27/1/99,
in rec. n.o 19.641.
Todavia, última e maioritariamente, tem vindo esta mesma Secção
do STA a inclinar-se para uma resposta afirmativa, jurisprudência
esta que perfilhámos e que, por isso mesmo, vamos aqui seguir de
perto.
Assim, tem vindo a entender-se que a oposição à execução fiscal
não tem, necessariamente, que visar a extinção da execução, podendo
ainda destinar-se , em casos restritos, à suspensão da execução, pelo
que, se o pedido de suspensão de execução não envolver a apreciação
da legalidade da liquidação, nem representar interferência em matéria
da exclusiva competência da entidade que extraiu o título, pode defender-se, em casos pontuais, a eventual possibilidade de suspensão
da execução.
Neste sentido, vide, por todos, Acs. de 7/6/99, in rec. n.o 24.822,
de 10/11/99, in rec. n.o 22.504, de 24/11/99, in rec. n.o 24.246, de
7/6/00, in rec. n.o 24.822, de 13/12/00, in rec. n.o 25.610, e de 24/4/02,
in rec. n.o 25.687.
Jurisprudência esta, aliás, que vem encontrando eco na doutrina.
Assim, escrevem Alfredo de Sousa e José Paixão, in CPT Anotado,
a
4 ed., pp. 616 e 617, que “o executado pode também deduzir oposição
com fundamento em qualquer facto extintivo ou modificativo da dívida
exequenda, posterior à liquidação, a provar apenas por documento
e que não interfira, por isso, na sua legalidade concreta...
É frequente nas execuções por dívidas a entidades não dependentes
da DGCI a concessão de moratória ou de perdão total ou parcial
por parte dessas entidades, ao abrigo de disposições legais que especialmente as regem...
Tais situações, ocorridas extrajudicialmente na pendência da execução fiscal, podem servir de fundamento à oposição, nos termos
da alínea h), desde que provadas documentalmente (arts. 291.o, n.o 2,
e 293.o, n.o 2)”.
A este propósito, escreve também o Conselheiro Jorge Sousa que
a “suspensão está prevista genericamente no art. 52.o da L.G.T. para
os casos de pagamento em prestações, reclamação, recurso, impugnação da liquidação e oposição à execução que tenham por objecto
a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda.
Por isso, é inequívoco que a possibilidade de suspensão aqui prevista
não se reduz aos casos em que esteja em discussão a legalidade da
dívida exequenda, em sentido estrito, como reflexo da ilegalidade
da liquidação subjacente à dívida exequenda, mas abrangerá todos
os casos em que esteja em causa a legalidade da sua cobrança, seja
contra os responsáveis originários seja contra os subsidiários.
Era esta, de resto, mesmo antes da vigência da L.G.T. e da referência
à inexigibilidade contida no seu art. 52.o, a interpretação adequada
que se devia fazer do art. 255.o, n.o 1, do C.P.T., equivalente ao
presente art. 169.o, não só por a expressão “ilegalidade da dívida
exequenda” ter um alcance literal mais amplo do que “ilegalidade
da liquidação da dívida exequenda”, mas, primacialmente, por as razões que justificam a suspensão da execução nos casos de discussão
da legalidade da dívida exequenda (que são as de estar em dúvida
a possibilidade legal de cobrança da dívida e não haver prejuízo para
a entidade credora, por a dívida estar garantida) valerem também
para os casos em que está a ser discutida a exigibilidade da dívida”
(CPPT Anotado, 4a ed., pág. 785).
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E no sentido de que a inexigibilidade da dívida exequenda, definitiva
ou temporária, será sempre fundamento da oposição, conduzindo,
respectivamente, à extinção ou suspensão da execução, pois obstaculizando, sem dúvida, o prosseguimento desta, não envolve apreciação da legalidade da liquidação daquela, nem representa interferência em matéria da exclusiva competência da entidade que extraiu
o título, se tem vindo, também, a pronunciar esta Secção do STA
(vide acs. de 11/12/96, in rec. n.o 21.016, de 7/10/98, in rec. n.o 22.585,
e de 31/5/00, in rec. n.o 24.929) e aquele Ilustre Conselheiro (ob.
cit. p. 909).
5 - Feitas estas considerações e voltando ao caso em apreço, do
probatório resulta que a recorrente requereu em 24/10/96 a regularização das dívidas exequendas entre outras em 150 prestações mensais sucessivas ao abrigo do citado Decreto-lei n.o 124/96 (Plano Mateus), o que lhe foi autorizado, estando a cumprir com o respectivo
plano de pagamento (vide n.os 3 e 6 dos factos provados).
Ora, dispõe o art.o 14.o, n.o 9, daquele diploma legal que “a apresentação de requerimento de aplicação das medidas previstas no presente diploma não suspende o normal curso dos processos de execução
fiscal já instaurados ou a instauração de novos processos, ficando
todavia suspensa, até decisão do requerimento, a venda dos bens”.
Daqui decorre que, uma vez apresentado tal requerimento, a execução se suspende a partir da venda dos bens, inclusive. E ficando
esta suspensa a dívida exequenda torna-se, assim, inexigível.
O que constitui fundamento da oposição à execução fiscal, a integrar
na al. h) do n.o 1 do art.o 286.o do CPT, já que não estando contemplado
nas outras alíneas deste preceito, está provado documentalmente, não
envolve a apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda
e não representa interferência em matéria de exclusiva competência
da entidade que extraiu o título e cuja consequência será, não a extinção da execução com este fundamento, mas sim a suspensão dessa
mesma execução.
6 - Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente
recurso e revogar o acórdão recorrido, julgando-se procedente a oposição e, em consequência, ordenando-se a imediata suspensão da execução fiscal.
Sem custas.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio Barbosa — António Pimpão.

Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Assunto:
Contagem do prazo.
Doutrina que dimana da decisão:
Sendo o prazo de caducidade da liquidação do imposto sobre
as sucessões e doações de 20 anos, contados a partir da
data da transmissão, nos termos do artigo 92.o do CSISSD,
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na redacção do Decreto-Lei n.o 41969, de 24 Novembro
1958, e tendo tal prazo sido encurtado para 10 anos, nos
termos do artigo 92.o do CIMSISSD, na redacção do artigo
único Decreto-Lei n.o 119/94, de 7 Maio, só ocorrerá tal
caducidade, nos termos do 297.o, n.o 1, do C. Civil, quando
decorrer aquele prazo de 20 anos, contados a partir da data
da transmissão ou este de 10 anos, contados a partir da
entrada em vigor da nova lei.

Recurso n.o 218/04. Recorrentes: Fazenda Pública e João Fernando
S. Correia de Oliveira; Recorridos: os mesmos; Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro 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 do Porto, 2.o Juízo, 2a Secção, julgou procedente a impugnação e anulou o acto tributário da liquidação adicional de imposto
sucessório.
Subordinadamente recorreram João Fernando da Silva Correia de
Oliveira e Nuno da Silva Correia de Oliveira.
Alegou a FP formulando o seguinte quadro conclusivo:
A. Não se conforma a Fazenda Pública com esta decisão, porquanto
considera que não foram levadas em conta as alterações legislativas
quanto ao prazo de caducidade previsto no art.o 92.o do CIMSISSD.
B. A liquidação foi efectuada em virtude de avaliação ou correcção
do valor dos bens, promovida ao abrigo do art. 109.o do CIMSISSD,
por aplicação do disposto no Art. 112.o do mesmo código, que em
termos de prazo de caducidade, determina ser aplicável o disposto
no art. 92.o.
C. A data da transmissão para efeitos de imposto sucessório é
a data da abertura da sucessão que, no caso, ocorreu em 03.01.1987.
D. A liquidação adicional foi efectuada em 26.03.1998 e notificada
aos impugnantes em 31.03.1998 (Nuno Manuel) e em 15.07.1998 (João
Fernando).
E. Verificando-se que desde a ocorrência do facto gerador existiram
alterações legislativas quanto aos prazos de caducidade, importaria
apurar a lei aplicável, considerando que:
A redacção do art. 92.o, vigente em 03.01.1987, previa apenas poder
ser liquidado o imposto nos 20 anos seguintes à transmissão;
A redacção do art. 92.o, conferida pelo DL 119/94, de 7 de Maio,
previa apenas poder ser liquidado imposto nos 10 anos seguintes à
transmissão, contando-se o novo prazo de 10 anos apenas a partir
de 12.05.1994, por aplicação da disciplina constante do art. 297.o do
Código Civil, para os factos ocorridos antes desta data, relativamente
aos quais ainda se não havia operado a caducidade;
A redacção do art. 92.o, actualmente vigente, foi conferida pelo
DL 472/99, de 8 de Novembro, prevendo um prazo de 8 anos para
a caducidade do direito à liquidação.
F. Da conjugação das normas aplicáveis, resulta que quando foi
efectuada e notificada a liquidação impugnada ainda não havia decorrido o prazo de caducidade previsto para a liquidação do tributo,
ao contrário do que decidiu a sentença recorrida.
G. A sentença recorrida violou o disposto nos Arts. 112.o e 92.o
do CIMSISSD e art.o 297.o do Código Civil.

No recurso subordinado foi formulado o seguinte quadro conclusivo:
1.o O prédio objecto da avaliação no processo n.o 64/91 do artigo 109.o do Código da Sisa e Imposto sobre Sucessões e Doações
é física e juridicamente o mesmo que fora avaliado no processo
n.o 123/87.
2.o Tendo o referido prédio «Quinta das Silveiras» sido avaliado
ao abrigo do preceituado no artigo 109 do CSISSD, de cujo resultado
não houve recurso, o valor aí atribuído fixa-se definitivamente na
ordem jurídica, forma caso julgado ou caso decidido.
3.o Pelo que, não poderá o mesmo prédio ser novamente objecto
de avaliação ao abrigo da mesma disposição legal.
4.o O caso julgado constitui excepção dilatória que é do conhecimento oficioso [cfr. artigo 494.o, alínea i), e 495.o do CPC].
5.o A existência de uma norma jurídica que veda aos contribuintes
a possibilidade de recorrer a Tribunal para alegar e provar a inexistência ou a existência em percentagem diferente de bens móveis,
viola o princípio constitucional do direito de acesso aos tribunais.
6.o À data da liquidação em causa estava vedado aos impugnantes
recorrer a Juízo para poderem demonstrar determinado facto.
7.o Pelo que a norma do artigo 26.o do CSISSD era, à data da
liquidação impugnada inconstitucional porque violadora desse direito.
8.o O Direito a juros prescreve no quinquénio posterior ao do
facto que lhe serve de fundamento.
9.o Tendo a transmissão ocorrido a 03/01/87 ou tendo o requerimento a requerer a rectificação sido apresentado em 21/02/91 (cfr.
fls. 18 do processo de liquidação), há muito que decorrera o prazo
de 5 anos para arrecadação de juros.
10.o Deve o presente recurso ser julgado procedente por provado
e anulada a liquidação.
11.o Normas jurídicas violadas:
Artigo 9.o, n.os 1 e 2, e 310.o, alínea g), do CC; artigo 111.o, § 3.o,
do CSISSD; artigos 20.o, n.o 2, da CRP e 669.o, n.o 2, al. a), e 669.o,
n.o 3, do CPC.
O EMMP entende que o recurso da Fazenda Pública merece provimento por inexistir caducidade do direito de liquidação do imposto
e que o recurso subordinado merece parcial provimento devendo a
liquidação impugnada ser anulada na exacta medida resultante da
consideração na matéria colectável de bens móveis no valor de
esc. 3 000 101$00 (fls. 52 e 54) devendo, ainda, a liquidação dos juros
compensatórios ser anulada pois que coincidindo a data da transmissão
com a data da abertura da sucessão, por óbito verificado em 3.01.87
(art. 2031.o do CCivil), a contagem do prazo mais curto de 10 anos
de caducidade do direito de liquidação a partir do início da vigência
do DL n.o 119/94, de 7 de Maio, em 12.05.94 a liquidação do imposto
e subsequente notificação aos sujeitos passivos, em 1998, foi efectuada
antes do termo do prazo, contado nos termos supra enunciados.
Por isso a sentença impugnada enferma de erro de direito, por
inaplicação da norma constante do art. 297.o, n.o 1, do CCivil.
2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
«a. Em 03.01.987 faleceu Dília Arminda da Mota e Silva Correia
de Oliveira (mãe dos impugnantes), no estado de viúva.
b. Foi instaurado o processo de imposto sucessório, que correu
termos sob o n.o 1867.
c. Nesse processo foi apresentada a relação de bens, da qual constava
«prédio rústico, todo murado, com a área aproximada de 19.200 m2,
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denominado «Quinta das Silveiras», no Monte das Silveiras, hoje face
à Av.a Infante D. Henrique, freguesia de Mafamude, confrontando,
do Norte, Sul e Nascente, com caminho e, do Poente, com a Av.a
Infante D. Henrique, inscrito na matriz rústica sob o artigo 77.
d. A transmissão fiscal desse prédio, a favor da autora, operou-se
no proc. suc. 28003, por óbito da usufrutuária Fernanda Oliveira da
Mota e Silva, ocorrido em 26.02.982, cujo imposto foi liquidado em
Agosto de 1993.»
e. Não foram relacionados bens móveis.
f. Em 04.05.987 e ao abrigo do art. 109.o do Código da Sisa e
do Imposto sobre as Sucessões e Doações (CIMSISS) foi efectuada
a avaliação desse prédio, reportada a 26.02.982, atribuindo-se o valor
global de 3.840.000$00 (200$00 por metro quadrado): processo
n.o 123/87.
g. Tal avaliação não sofreu contestação.
h. Em 21.02.991, o cabeça de casal requereu que fosse «(. . .) rectificada a Verba n.o 1 da relação de bens do processo de imposto
sucessório n.o 1867 (. . .), no sentido de que o prédio ali referido
estava inscrito na matriz rústica sob o artigo 300 com a área de
23.700 m2, e não sob o artigo 77 com a área de 19.200 m2».
i. Os peritos intervenientes na referida avaliação não detectaram
o erro de diferença de áreas.
j. Nessa sequência, o chefe da repartição determinou nova avaliação
do prédio, ao abrigo do art. 109.o do CIMSISD. Em 01.10.996, foi
efectuada tal avaliação, reportada a 03.01.987, atribuindo-se o valor
global de 192.000.000$00 (8.101$50/metro quadrado): processo
n.o 6491.
l. O impugnante João Fernando, cabeça de casal, requereu segunda
avaliação, a qual veio a ter lugar em 11.02.998, atribuindo-se por
unanimidade o valor de 181.564.200$00 (7.660$93/metro quadrado).
m. Os peritos intervenientes na avaliação não detectaram o erro
de diferença de áreas.
n. Tal avaliação não foi objecto de impugnação.
o. O impugnante Nuno Manuel foi notificado em 31.03.998 para
«(. . .) contestar, querendo e com as limitações do art. 87.o do Código,
o valor de 102.283.245$00, sendo 13.421.145$00 de bens móveis e
88.862.100$00 de bens imóveis, sobre o qual foi liquidado o imposto
(. . .).»
o. Idêntica notificação foi efectuada ao impugnante João Fernando,
em 15.07.998, sendo que, no seu caso, foram ainda liquidados juros
compensatórios no montante de 19.777.920$00.
p. A liquidação foi efectuada em 26-03-98 e notificada ao impugnante em 15-07-98.
3.1. A sentença recorrida anulou a liquidação impugnada sustentando, em síntese, para tanto, que:
O art.o 26.o do CIMSISD não seria inconstitucional pois não vedaria
o acesso ao direito e aos tribunais não violando o art.o 20.o da CRP.
Estabelecendo o art.o 20.o, § 2.o, e 30.o do CIMSISSD que o valor
dos bens imóveis será o valor patrimonial constante das matrizes à
data da abertura da herança, situando-se o imóvel a que se refere
a impugnação, à data da transmissão, em zona urbana, haveria que
proceder à sua avaliação, nos termos dos arts. 79.o e 109.o do CIMSISSD, Efectuada esta, foi atribuído ao imóvel um valor de 200$00/metro quadrado, que os impugnantes não contestaram. Como requereram
uma rectificação da área desse prédio, em 1991, o qual teria não
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19.200 m2 mas 23.700 m2, foi efectuada nova avaliação do prédio
tendo os ora impugnantes requerido 2a avaliação, nos termos do art.o
96.o do CIMSISSD. Esta avaliação atribuiu um valor de 7660$93/metro
quadrado a qual não foi impugnada, nos termos do art.o 155.o do
CPT pelo que não pode tal valor ser questionado nesta impugnação.
Como esta avaliação ocorreu nos termos dos arts.o 111.o e 112.o mesmo
CIMSISSD devia a liquidação tomar em consideração não aquele
mas este valor. Deveria atender-se a este e não àquele valor atendendo
ao valor dos terrenos para construção que é apurado atendendo à
área e volume possível de construção sendo forçosamente diferente
num terreno de 19.200 m2 e de 23.700 m2.
Como o direito à liquidação caduca, nos termos do art.o 92.o do
CIMSISSD, no prazo de 10 anos, contados desde a data da transmissão
e esta ocorreu, em 03-01-1987 e a liquidação foi efectuada em
26-03-1998 e notificada aos impugnantes em 31-03-1998 (Nuno Manuel) e em 15-07-1998 (João Fernando) já havia, nestas últimas datas,
decorrido aquele prazo de caducidade de 10 anos.
Desta forma ficaria prejudicado o conhecimento das demais
questões.
3.2. Conforme sustenta o EMMP e contrariamente ao entendimento
da sentença recorrida não ocorreu o prazo de caducidade, contado
tal prazo nos termos do 297.o, n.o 1, do C.Civil.
Com efeito resulta deste preceito legal que «a lei que estabelecer,
para qualquer efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei
anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso,
mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei,
a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo
se completar».
O prazo de caducidade da liquidação do imposto sobre as sucessões
e doações era de 20 anos, contados a partir da data da transmissão,
nos termos do art. 92.o do CSISSD, na redacção do DL n.o 41969,
de 24 Novembro 1958.
Tal prazo foi encurtado passando a ser de 10 anos, nos termos
do art. 92.o do CIMSISSD na redacção do artigo único do DL n.o
119/94, de 7 de Maio.
Daí que, por força daquele indicado preceito do C. Civil, a norma
que estabelecer um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior
seja aplicável aos prazos em curso, mas o novo prazo só se conta
a partir do início da vigência da nova lei, a não ser que, segundo
a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar (cfr. citado
art. 297.o, n.o 1, do CCivil).
No caso em apreciação e como a data da transmissão, coincidindo
com a data da abertura da sucessão, por óbito verificado em 3.01.87,
ocorreu nesta última data é manifesto que ainda não haviam decorrido
os mencionados vinte anos quando foi efectuada a liquidação em
1998.
E igualmente não havia decorrido nesta data da liquidação de 1998
o prazo mais curto de 10 anos de caducidade contado a partir do
início da vigência do DL n.o 119/94, de 7 Maio, em 12.05.94.
Consequentemente e conforme refere a FP, acompanhada pelo
EMMP, a liquidação do imposto e subsequente notificação aos sujeitos
passivos, em 1998, foi efectuada antes do termo do dito prazo de
caducidade contado nos termos referidos.
Ocorre pois erro de julgamento por inaplicação da norma constante
do mencionado art. 297.o, n.o 1, do CCivil pelo que não pode manter-se
a sentença recorrida devendo, por isso, ser revogada, nesta parte.
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3.3. E a sentença recorrida decidindo que havia caducado o direito
à liquidação impugnada não necessitaria de apreciar as demais questões que haviam sido suscitadas pelos impugnantes pois que tudo
o mais ficaria prejudicado com tal declaração de caducidade.
A mesma sentença recorrida afirma, cfr. fls. 205 v.o, que «fica prejudicado o conhecimento da questão relativa aos juros compensatórios» nos termos do art.o 660.o, n.o 2, do CPCivil.
Mas aquela pronúncia sobre a caducidade prejudicaria igualmente
o conhecimento da inconstitucionalidade do acto tributário da liquidação impugnada uma vez que, conforme sustentam os impugnantes,
ao aplicar o mencionado art.o 26.o do CIMSISSD, violaria o art.o 20.o,
n.o 1, da CRP.
E igualmente ficaria prejudicado o conhecimento da errónea quantificação da matéria tributável no que respeita ao imóvel a que se
referem os presentes autos.
Contudo antes de declarar a caducidade do direito à liquidação
começou por se pronunciar sobre estas duas últimas questões entendendo que não ocorria esta errónea quantificação da matéria colectável quanto ao dito imóvel nem aquele vício de violação de lei
resultante de aplicação de norma constitucional.
Contudo o conhecimento da questão da errónea quantificação da
matéria tributável quanto ao mencionado imóvel poderia ser enquadrada na nulidade da sentença resultante da «pronúncia sobre questões
que a sentença não deva conhecer» (cfr. art.o 125.o, n.o 1, última
parte, do CPPT).
Trata-se, contudo, de eventual nulidade da sentença que não sendo
de conhecimento oficioso teria que ser arguida pelo lesado (cfr.
arts.o 125.o e 98.o, n.o 1, do CPPT e 202.o e 205.o do CPCivil).
Daí que possa tal questão da errónea quantificação da matéria
tributável sobre o imóvel a que se refere o probatório ser apreciada
neste STA.
E apreciando tal questão entende-se que deve, nesta parte, confirmar-se a sentença recorrida ainda que por diversos fundamentos.
Com efeito estabelecendo o art.o 20.o, § 2.o, e 30.o do CIMSISSD
que o valor dos bens imóveis será o valor patrimonial constante das
matrizes à data da abertura da herança, situando-se, à data da transmissão em zona urbana, haveria que proceder à sua avaliação, nos
termos dos arts.o 79.o e 109.o do CIMSISSD.
Efectuada esta, foi atribuído ao imóvel um valor de 200$00/m2,
que os impugnantes não contestaram.
Contudo como requereram uma rectificação da área desse prédio,
em 1991, o qual teria não 19.200 m2 mas 23.700 m2, foi efectuada
nova avaliação do prédio tendo os ora impugnantes requerido 2a avaliação nos termos do art.o 96.o do CIMSISSD.
Esta avaliação atribuiu um valor de 7660$93/metro quadrado ao
dito imóvel não tendo esta avaliação sido impugnada, nos termos
do art.o 155.o do CPT pelo que não pode tal valor ser questionado
nesta impugnação.
E tal avaliação não podia deixar de ter ocorrido pois que ao requererem os impugnantes a rectificação da área necessariamente estavam a requerer avaliação de coisa diversa da que antes havia sido
avaliada.
Como esta avaliação ocorreu nos termos dos arts.o 111.o e 112.o
mesmo CIMSISSD devia a liquidação tomar em consideração não
aquele mas este valor.
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E este valor atribuído pela segunda avaliação ao dito imóvel não
podia deixar de ser considerado por ser esta a única avaliação e se
reportar a mesma à data da transmissão por óbito, da qual resultou
a liquidação do imposto impugnada pois que a avaliação efectuada
em 1.10.96, ficou inquinada de erro de facto sobre a área do imóvel
indicada na relação de bens do processo de imposto sucessório.
Podendo quer o contribuinte quer a AF solicitarem nova avaliação
quando a primeira sofra daquele referido erro não estava a AF obrigada a atender a parte dos elementos da anterior avaliação para praticar o acto tributário da liquidação impugnada.
Daí que seja de confirmar o entendimento da sentença recorrida
quanto à inexistência de errónea quantificação da matéria tributável
no que se refere ao imóvel a que se reporta o probatório pois que
podia o acto tributário da liquidação tomar em consideração o valor
desta última avaliação não podendo considerar o daquela outra
avaliação.
3.4. Entende-se que nos recursos interpostos das decisões finais
dos tribunais tributários de 1a instância para o TCA, se aquele tribunal
tiver deixado de conhecer do pedido este, se entender que o motivo
não procede e nenhum outro obsta ao conhecimento do mérito da
causa, conhecerá em substituição, por força do art.o 753.o, n.o 1, do
C. P. Civil.
Trata-se de situação em que se suprime um grau de jurisdição
com fundamento em que o valor da celeridade supera o resultante
da supressão daquele grau de jurisdição.
Contudo se o recurso for interposto para o STA já tal supressão
não pode ocorrer nos termos do art.o 762.o, n.o 2, do C. P. Civil.
Com efeito nos termos deste preceito legal «se a Relação, por
qualquer motivo, tiver deixado de conhecer do objecto do recurso,
o Supremo revogará a decisão no caso de entender que o motivo
não procede e mandará que a Relação, pelos mesmos juízes conheça
do referido objecto».
Conforme escreve Jorge de Sousa, CPPT, 4a edição, p. 1092, esta
regra, no processo civil, está prevista para o agravo em 2a instância,
de decisões das relações para o STJ, justificando-se a não aplicação
daquela regra do n.o 1 do art.o 753.o (prevista para os agravos de
decisões de 1a instância) por os poderes do Supremo se restringirem
a matéria de direito e para o conhecimento em substituição ser necessário, muitas vezes, o conhecimento de matéria de facto pelo que,
com as necessárias adaptações, deverá aplicar-se a regra do art.o 762.o,
n.o 2, quando o STA tiver poderes de cognição restritos a matéria
de direito e aplicar a regra do art.o 753.o, n.o 1, quando tiver poderes
de cognição em matéria de facto.
Nesta perspectiva nos recursos interpostos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância para o STA, em que este tem poderes
restritos à matéria de direito, nos termos do art.o 21.o, n.o 4, do ETAF
será aplicável a dita norma constante do art.o 762.o, n.o 2, enquanto
que nos recursos interpostos de decisões do TCA, em que este julga
em 1.o grau de jurisdição, e porque o STA conhece de matéria de
facto e de direito, nos termos do art.o 21.o, n.o 1, do ETAF, deverá
aplicar-se o art.o 753.o, n.o 1, do C. P. Civil.
Daí que se entenda que não pode este STA apreciar a questão
relativa aos juros compensatórios que, por isso, deverá ser apreciada,
de novo, pelo tribunal tributário de 1a instância.
3
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3.5. E igualmente deverá apreciar a questão probatória e relativa
à existência ou não de bens móveis no património da autora da
herança.
Com efeito havia afirmado a petição inicial que os bens móveis
do casal existentes foram transmitidos aquando do falecimento do
seu cônjuge (art.o 51a p. 6), a autora da herança, à data da sua morte,
vivia em casa de seus filhos, ora impugnantes (art.o 52.o) aos quais
pertencia todo o recheio da casa (art.o 53.o) e que devido ao ... estado
de saúde da autora da sucessão o não permitir, não possuía quaisquer
dinheiros nem contas bancárias».
Não tendo sido feita prova sobre tal matéria não podia a sentença
recorrida pronunciar-se sobre tal matéria constante da petição sobre
a qual efectivamente não se pronunciou.
Com efeito só depois de fixados os factos se deveria fazer funcionar
ou não a dita presunção.
É certo que se parte do pressuposto que a dita presunção é ilidível
uma vez que é este o entendimento que permite uma leitura do mencionado art.o 26.o de acordo com a Constituição.
Na verdade se se concluir pela inexistência de bens imediatamente
ficará ilidida a mencionada presunção.
Com efeito a sentença recorrida entendeu que o art.o 26.o do CIMSISD não era inconstitucional pois não vedava o acesso ao direito
e aos tribunais não violando o art.o 20.o da CRP uma vez que aos
«impugnantes foi assegurado o direito de tutela jurídica, como o presente processo é demonstração e não foram questionados, nos autos,
sequer problemas relacionados com insuficiência económica e que,
«por outro lado, o que está em causa no art.o 26.o do CIMSISSD
é uma presunção júris et de jure, ou seja, uma questão relacionada
com meios de prova».
A sentença não apreciou a questão concreta que os impugnantes
haviam dirigido pronunciando-se em termos vagos sobre o direito
de acesso aos tribunais.
Daí que se imponha a mencionada produção de prova e que aos
factos fixados seja aplicado o pertinente direito.
4. Nos termos expostos concede-se parcial provimento aos recursos
principal e subordinado e revoga-se a sentença recorrida na parte
em que havia declarado a caducidade do direito à liquidação
impugnada.
Confirma-se a sentença recorrida na parte em que entendeu não
ocorrer errónea quantificação da matéria tributável quanto ao imóvel
a que se reportam os autos, ainda que com diversa fundamentação.
Revoga-se a sentença recorrida no mais e ordena-se que o tribunal
tributário de 1a instância conheça da questão da existência ou não
de bens móveis no património da autora da herança e aplique a tal
situação o direito e conheça, ainda, da questão dos juros compensatórios, se a tal nada obstar.
Custas pelos impugnantes na 1a instância e neste STA fixando-se
neste a procuradoria em 50% incidindo as mesmas custas sobre o
valor da liquidação referente ao imóvel a que se reportam os presentes
autos.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — António Pimpão (relator) — Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Recurso n.o 311/04. Recorrente: A. A. Ferreira, SA.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
A. A. Ferreira, S. A., inconformada com a sentença do M.mo Juiz
do T.T. de 1a Instância de Vila Real, que lhe julgou improcedente
a impugnação judicial da liquidação de contribuições a favor da Segurança Social, daquela interpôs recurso para este S.T.A., terminando
as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:
1 - O no 2 do artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86, que
foi introduzido pelo Decreto Regulamentar no 9/88, é ilegal porque
viola o no 2 do arto 5 do Decreto-Lei no 401/86;
2 - Essa disposição regulamentar é também inconstitucional, por
força do actual no 6 do artigo 112o da Constituição (o então no 5
do artigo 115o da Constituição).
3 - A douta sentença objecto do presente recurso jurisdicional,
ao aplicar, in casu, o referido no 2 do art. 4o do Decreto Regulamentar
o
n 75/86, que foi acrescentado pelo Decreto Regulamentar no 9/88,
incorreu em erro de julgamento.
4 - A douta sentença fez essa aplicação, ao considerar que um
acto de liquidação de contribuições para a Segurança Social baseado
nesse no 2 do artigo 4o é valido.
Contra-alegou a F.P., sustentando apenas ser irrecorrível a dita
sentença, concluindo como segue:
1 - As decisões proferidas pelos Tribunais Tributários de 1a Instância
apenas são recorríveis se o valor da causa ultrapassar um quarto da
alçada dos tribunais judiciais de 1a Instância;
2 - O valor atendível para efeito de recurso, não é o indicado
pelas partes, mas sim aquele que resulta do valor efectivo da causa,
determinado pela utilidade potencial do processo, no caso o valor
da anulação parcial.
3 - O douto despacho que admitiu o recurso ofendeu o citado
no 4 do arto 280o do C.P.P.T.
4 - A decisão que admitiu o recurso não vincula esse Tribunal.
O Ex.mo Magistrado do Mo. Po., junto deste S.T.A., foi de parecer
que não procede a questão suscitada pela F.P. e ainda que o recurso
não merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida regista a seguinte factualidade:
1 - Em 15/11/99 a impugnante procedeu ao pagamento de contribuições para a Segurança Social no montante de 946 038$00, referente ao mês de Outubro/99, aplicando a taxa de 34,75% (taxa
social única) - documento de fls 16.
2 - A impugnação foi deduzida em 22/12/99.
As questões a decidir são as de saber se a sentença é ou não recorrível, com base no valor atendível para efeitos de recurso, suscitada
pela F.P., e qual a taxa devida à Segurança Social, relativamente
a trabalhadores agrícolas ao serviço da ora recorrente.
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A estas questões deu o acórdão deste S.T.A., de 16/6/04, rec. 297/04,
a devida resposta, fazendo-o em termos que merecem o nosso aplauso
e que, por isso, perfilhamos, e que, de seguida, se transcrevem:
«3.1 A primeira questão a decidir respeita à (ir)recorribilidade da
sentença impugnada, e é suscitada pela recorrida Fazenda Pública
com base no valor atendível para efeitos de recurso.
Defende a Fazenda Pública que, sendo o âmbito da impugnação
circunscrito à parte da liquidação que excede a taxa pretendida pela
recorrente - de 32,5% ou 29%, contra os 34,75% aplicados -, o valor
atendível para efeitos de recurso não é o indicado pelas partes, que
corresponde ao do total liquidado, mas tão só o da utilidade que
a impugnante pode retirar do processo, ou seja, o da anulação parcial
da liquidação, limitado à diferença entre a taxa atendida e aquela
que a recorrente entende aplicável - no limite, E 771,68.
Mas não tem razão.
Desde logo, porque, contra o entendimento da recorrida, a impugnante não pede a anulação parcial da liquidação, antes a quer
ver desaparecer na sua totalidade, como formula nos artigos 58o e
59o da petição inicial.
Como assim, a utilidade visada pela impugnante, a que se refere
a recorrida, e atingível pela recorrente em caso de sucesso absoluto
da impugnação deduzida, tem um valor igual ao da liquidação, ou
seja, o equivalente, hoje, em euros, a 934.978$00.
Pouco importa saber se os fundamentos deduzidos são ou não capazes de conduzir a um sucesso com tal amplitude: isso é questão
que integra o fundo da causa, mas não tem a ver com a “utilidade
económica do pedido”, da qual o artigo 305o, nos 2 e 3, do Código
de Processo Civil, faz depender “a relação da causa com a alçada
do tribunal”.
Ora, o valor de E 4.663,65 é bem superior a 1/4 da alçada dos
tribunais tributários de 1a instância - E 935,25 -, aliás, de acordo
com as contas elaboradas e as afirmações produzidas pela própria
recorrida.
Por outro lado, nos termos do artigo 315o, no 3, do Código de
Processo Civil, “o valor da causa considera-se definitivamente fixado
logo que seja proferida sentença”.
Esse valor é, em regra, aquele em que as partes tiverem acordado,
expressa ou tacitamente. E, no nosso caso, houve acordo tácito, já
que a impugnante atribui à causa o valor de 934.978$00, e a Fazenda
Pública não o impugnou, na oportunidade que lhe é conferida pelo
artigo 314o no 1 do mesmo diploma, o que acarreta o resultado do
no 4 do artigo: “a falta de impugnação por parte do réu significa
que aceita o valor atribuído à causa pelo autor”.
Nem o M.mo Juiz usou do poder que lhe atribui o no 1 do citado
artigo 315o, revelando assim, implicitamente, não entender “que o
acordo está em flagrante oposição com a realidade”.
Deste modo, a Fazenda Pública, ao levantar, só agora, a questão,
fá-lo inoportunamente, pois, para alcançar o efeito almejado - evitar
um recurso jurisdicional, em seu entender, inadmissível - haveria de
ter impugnado o valor dado à causa pela impugnante, na contestação,
de acordo com aquele artigo 314o, no 1.
Improcede, pelo exposto, a questão suscitada pela recorrida Fazenda Pública.
3.2. A invocação dos vícios de forma por falta de fundamentação,
e de caducidade parcial do direito à liquidação, em que a impugnante
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fez assentar a sua pretensão de anulação desta, foi abandonada na
presente fase, de recurso jurisdicional, vindo a sentença questionada,
apenas, no que concerne ao julgamento feito sobre o vício de violação
de lei imputado ao acto de liquidação.
Tal vício radica nas alegadas ilegalidade e inconstitucionalidade
do no 2 do artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86, introduzido
pelo Decreto Regulamentar no 9/88, de 3 de Março, por violação
do artigo 5o do Decreto-Lei no 401/86, de 2 de Dezembro, e 115o,
no 5, da Constituição (actualmente, 112o, no 6).
Conforme se afirma na sentença recorrida, «defende a impugnante
que a alteração do artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86 dada
pelo Decreto Regulamentar no 9/98, de 3 de Março, viola o no 2
do artigo 5o do Decreto-Lei no 401/86, de 2 de Dezembro, face à
definição restritiva do conceito de exploração agrícola». E que o Decreto Regulamentar de 1998 modificou o falado decreto-lei, atentando
contra o artigo 112o, no 6, da Constituição (ao tempo, 115o, no 5).
Ora, a questão que está em causa na presente impugnação judicial
é a de saber qual a taxa devida à Segurança Social relativamente
a trabalhadores agrícolas ao serviço da impugnante, ora recorrente.
A Segurança Social entendeu que essa taxa é de 34,75%, já que se
trata de trabalhadores que prestam serviço em explorações agrícolas
destinadas essencialmente à produção de matérias-primas para indústrias transformadoras que constituem, em si mesmas, objectivo
da empresa empregadora, a recorrente. Esta, ao invés, defende que
não há que distinguir em função da natureza ou dimensão da exploração agrícola em que se emprega o trabalhador. Assim, a taxa
devida será, no seu caso, de 32,5%, para trabalhadores diferenciados,
e de 29%, para trabalhadores indiferenciados.
Tudo está em saber se é legal e, portanto, pode ser aplicado pela
liquidação impugnada, o disposto no artigo único do Decreto Regulamentar no 9/88, de 3 de Março, no segmento em que alterou
o artigo 4o do decreto regulamentar no 75/86, de 30 de Dezembro,
o qual, por sua vez, regulamentara o Decreto-Lei no 401/86, de 2
de Dezembro.
3.3. O Decreto-Lei no 81/85, de 28 de Março (mais tarde referido
no Decreto-Lei no 401/86, de 2 de Dezembro, e por ele não revogado),
pretendeu definir “o regime especial de segurança social dos trabalhadores das actividades agrícola, silvícola e pecuária”, tal como
se pode ler no sumário publicado no respectivo Diário da República.
Sumário que não reflecte toda a realidade, pois a ambição do diploma é mais vasta: além de aproximar do regime geral o regime
especial de segurança social “das pessoas que trabalham em actividades agrícolas”, alarga consideravelmente o universo dos trabalhadores agrícolas por conta de outrem (que são os que aqui nos
interessam) que coloca ao abrigo do regime geral de segurança social,
deixando submetidos ao regime especial, apenas, “a generalidade dos
trabalhadores eventuais e os trabalhadores por conta própria na agricultura, silvicultura e pecuária de baixos rendimentos”. Quanto aos
”trabalhadores por conta de outrem, alargaram-se as categorias de
trabalhadores agrícolas que por ele [regime geral] são abrangidos,
englobando, de entre os trabalhadores por conta de outrem, aqueles
que o são por forma mais caracterizada ou regular” (do preâmbulo
do diploma).
Assim é que o artigo 3o, conjugado com o artigo 2o, no 2, ambos
do falado decreto-lei, definiu como abrangidos pelo regime geral “os
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trabalhadores ao serviço da exploração agrícola que sejam trabalhadores agrícolas permanentes, independentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola”; os “que exerçam profissão para cujo
exercício se exijam habilitações técnico-profissionais especializadas”;
os “que exerçam profissão comum a outras actividades económicas”;
os que prestem serviço às empresas” “que se dediquem à produção
da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da
apicultura, em que a terra tem como função predominante o suporte
de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial
ou industrial”; e os “que, sendo profissionalmente indiferenciados,
prestem serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou
colectivas com 5 ou mais trabalhadores permanentes”.
Abrangidos pelo “regime especial de segurança social das actividades agrícolas” ficaram, nos termos do artigo 8o do diploma, “os
trabalhadores por conta de outrem que prestem serviço em explorações agrícolas e que não sejam, por essa mesma actividade, abrangidos pelo regime geral”; os demais a que o artigo se refere não
interessam ao nosso caso, por se não tratar de trabalhadores por
conta de outrem, mas de produtores agrícolas e seus familiares ou
equiparados.
Ainda com interesse para o presente processo, pode notar-se que
não há, no Decreto-Lei de 1985, uma definição do que sejam trabalhadores agrícolas - para além do que consta do já transcrito artigo 3o -, e que o diploma abrange, de acordo com o artigo 2o, no
conceito de actividade agrícolas, a silvicultura e a pecuária, bem como
“as empresas, e respectivos trabalhadores, que se dediquem à produção da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura
e da apicultura, em que a terra tem como função predominante o
suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial”.
A fixação das taxas contributivas devidas pelos trabalhadores agrícolas e respectivas entidades patronais foi deixada para o Decreto
Regulamentar publicado na mesma data sob o no 19/85.
3.4. Quando, mais de um ano volvido, o legislador voltou a intervir
neste campo, estavam abrangidos pelo regime geral de segurança social
cerca de 100.000 trabalhadores agrícolas, e mantinham-se enquadrados
no regime especial cerca de 510.000, a acreditar na notícia dada no
preâmbulo do Decreto-Lei no 401/86, de 2 de Dezembro.
Intenção confessa deste diploma é fazer cessar o regime especial,
que já no preâmbulo do Decreto-Lei no 81/85 se afirmava de “natureza
residual”, e no respectivo artigo 2o, no 2, se dizia ser de “natureza
transitória”, incorporando os trabalhadores agrícolas no regime geral
de segurança social.
Atendendo, porém, às perturbações que presumiu poder causar
a “sectores economicamente mais débeis” “uma brusca subida dos
encargos sociais”, contrapartida necessária da “elevação qualitativa
e quantitativa das prestações a que os trabalhadores agrícolas passam
a ter direito”, o diploma adoptou medidas tendentes a atenuá-las,
entre elas a fixação, relativamente às entidades patronais agrícolas,
transitoriamente, da menor das taxas contributivas do regime geral
(ao tempo, 21%), e diminuiu a taxa relativa aos trabalhadores por
conta de outrem já então abrangidos pelo regime geral.
No artigo 5o fixa-se o regime contributivo dos trabalhadores agrícolas por conta de outrem, permanentes, independentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola; e dos que, sendo profis-
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sionalmente indiferenciados, prestem serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou colectivas com 5 ou mais trabalhadores
permanentes. A taxa global, a ser gradualmente atingida até 1993,
em termos a regulamentar, é de 29%, dos quais 21% cabem às entidades patronais.
No artigo 6o estabelece-se o regime contributivo dos outros trabalhadores agrícolas por conta de outrem: os que exerçam profissão
para cujo exercício se exijam habilitações técnico-profissionais especializadas; os que exerçam profissão comum a outras actividades económicas; e os que prestem serviço às empresas que se dediquem
à produção da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que a terra tem como função predominante
o suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado
comercial ou industrial. A taxa global é de 32,5%, dos quais 23%
a cargo das entidades patronais.
Todo o articulado do diploma se refere a “trabalhadores que exerçam actividades agrícolas”, ou a “trabalhadores agrícolas”, encontrando-se, no artigo 6o, referência “aos trabalhadores por conta de outrem
de explorações agrícolas”. As respectivas entidades empregadoras são
designadas por “entidades patronais” tal como, aliás, já acontecia
com o Decreto-Lei no 81/85.
Por último, o artigo final estabelece que o diploma “será objecto
de regulamentação por decreto regulamentar”.
3.5. Decreto regulamentar esse que viria a ser publicado em 30
de Dezembro seguinte, e a que coube o no 75/86.
Trata-se, como todos os regulamentos, de um acto normativo, o
que vale por dizer que não é, nem um acto legislativo, de força igual
à da lei, nem um acto administrativo - embora seja emitido no exercício
da função administrativa, o que logo aponta no sentido de se tratar
de actividade que tem de ser levada a cabo sob dependência da lei,
pois toda a actividade administrativa é subordinada à lei.
Como se sabe, a Constituição da República Portuguesa - ao tempo,
artigo 202o - permite ao Governo, no exercício da função administrativa, “fazer os regulamentos necessários à boa execução das leis”.
Independentemente de saber se assim se autorizam, ou não, os regulamentos independentes, o certo é que o regulamento que nos ocupa
é de execução, ou seja, acessório e executivo da lei, na medida em
que o próprio legislador do Decreto-Lei no 401/86 o mandou emitir
para regulamentar o regime desse diploma legislativo. O que significa
que este regulamento não só não pode contrariar a lei formal, tal
qual acontece com qualquer regulamento, como, sendo complementar
do referido decreto-lei, não pode ir além de dar-lhe execução, concretizando e precisando o regime nele estabelecido, mas não podendo,
ele mesmo, fixar, de modo independente, um regime legal que vá
além do contido no diploma legal regulamentado.
Dentro do papel que assim atribuímos a este Decreto Regulamentar
no 75/86 cabem, pois, algumas das definições que nele encontramos
e estavam ausentes do Decreto-Lei no 401/86, úteis para a aplicação
deste: entre elas, as de “regime geral” e “regime especial”, “regime
geral dos trabalhadores por conta de outrem”, e de “trabalhadores
por conta de outrem”.
Mas nada nele se vislumbra que não caiba dentro da função de
execução do diploma legal regulamentado.
3.6. Veio o Governo dizer, tempo volvido, que a aplicação deste
diploma regulamentar suscitava “alguns pontos de dúvida que importa
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clarificar”, um deles respeitante “ao enquadramento da actividade
desenvolvida pelos trabalhadores ao serviço de empresas do sector
secundário que, paralelamente, se dedicam à produção agrícola de
matérias-primas para fornecimento e manutenção de indústrias transformadoras, ultrapassando o âmbito do sector primário da produção
agrícola”. E, para clarificar as dúvidas, aprovou novo decreto regulamentar, publicado em 3 de Março do ano seguinte, sob o no 9/88.
Não parece que haja obstáculo legal a este procedimento do Governo, ao reiterar o uso do poder regulamentar que lhe conferira
o artigo 12o do Decreto-Lei no 401/86. Mas é claro que também
relativamente ao novo regulamento se mantinha a subordinação à
lei, nos precisos termos em que pudera o Governo emitir o decreto
regulamentar no 75/86.
No artigo 4o, no 2, do decreto regulamentar no 9/88 exclui-se da
noção de “explorações agrícolas para os efeitos deste diploma as que
se destinem essencialmente à produção de matérias-primas para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos
dessa empresas”.
Explicando-se, no preâmbulo, a razão de ser da disposição: é que
“no fundo, o objectivo das referidas explorações é coincidente com
as finalidades das empresas transformadoras, em que, afinal, se integram” aquelas empresas, assim se “ultrapassando o âmbito do sector
primário da produção agrícola”.
Sector primário que, recorde-se, é o visado pelo conjunto normativo
a que nos vimos referindo, dominado pela preocupação de integrar
no regime geral de segurança social os trabalhadores agrícolas, fazendo-os beneficiar de uma melhoria do esquema de prestações sociais, a que corresponde a contrapartida da subida do nível contributivo
exigido, quer aos trabalhadores, quer às entidades suas empregadoras.
Foi considerando as características dos beneficiários e da actividade
agrícola em que se empregam - designadamente, a debilidade económica do sector e seus trabalhadores - que, para não causar perturbações excessivas, foram tomadas as já referidas medidas transitórias, no concernente ao regime contributivo. Medidas essas que
o Decreto Regulamentar no 9/88 entendeu não se justificarem naqueles
casos em que se trata de trabalhadores agrícolas ao serviço de empresas
do sector terciário, que exercem a actividade agrícola com vista a
obterem através dela a matéria-prima para a respectiva transformação.
3.7. Defende a recorrida, e acolheu a sentença agora posta em
crise, que, ao assim proceder, o regulamentador não restringiu o âmbito de aplicação do diploma legal regulamentado, pois ele continua
a aplicar-se a todos os trabalhadores agrícolas, tal qual são definidos
pelo artigo 5o, no 2, do Decreto-Lei no 401/86. Nos termos deste
artigo, a definição de trabalhadores agrícolas é independente da “natureza e dimensão da exploração agrícola” em que se ocupam. E
o regulamento não limitou quanto a este ponto, isto é, não veio confinar a aplicação do regime consagrado no decreto-lei aos trabalhadores (agrícolas) de explorações com determinada natureza ou dimensão. O que fez foi definir o que não se considera exploração
agrícola, que é matéria que não ocupara o legislador de 1986.
Ou seja, a estes trabalhadores, embora funcionalmente agrícolas,
pela natureza da sua actividade, não se aplica o regime transitório
da taxa contributiva do regime geral mais baixa, dado que o sector
em que se inserem as entidades suas empregadoras, não sendo o
primário, mas o terciário, e não se lhe reconhecendo as mesmas de-
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bilidades que àquele se identificaram, não sofrerá, com o esforço
contributivo exigido, as perturbações que se anteviram quanto a sectores mais débeis, e que levaram o legislador a minimizá-las, estabelecendo um regime de transição, com subida gradual desses
encargos.
Deste modo, o Decreto Regulamentar no 9/88 não fez nenhuma
restrição ao âmbito de aplicação do Decreto-Lei no 401/86, apenas
concretizou a abrangência da taxa reduzida.
Por tudo isto, nenhuma contrariedade se observa entre o artigo 4o,
no 2, do Decreto Regulamentar no 75/86, na redacção dada pelo artigo
único do Decreto Regulamentar no 9/88, e o artigo 5o, no 2, do Decreto-Lei no 401/86.
E, pelas mesmas razões, não se acolhendo que o decreto regulamentar haja alterado o decreto-lei que regulamentou, não sofre
de ilegalidade, por violação do artigo 3o do Código do Procedimento
Administrativo, ou inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 266o,
no 2, da Constituição.
3.8. Não parece de sufragar o entendimento adoptado pela sentença
recorrida.
O que está em causa é saber se o regime contributivo fixado no
Decreto-Lei no 401/86 - e já vimos ser ele mais favorável do que
o geral - se aplica, ou não (neste último caso, negativo, por força
do diploma regulamentar de 1988), a trabalhadores agrícolas de empresas do sector secundário, e a elas mesmas, quando a actividade
agrícola desenvolvida vise a produção de matérias-primas para fornecimento e manutenção de indústrias transformadoras.
Ora, os já apontados artigos 5o e 6o do Decreto-Lei no 401/86
definem, sem deixar espaços vazios, os regimes contributivos para
a segurança social de todos os trabalhadores agrícolas por conta de
outrem, e repartem o correspondente esforço entre o trabalhador
e a respectiva entidade patronal.
Como assim, com a entrada em vigor do decreto-lei, em 1 de Janeiro
de 1987 (cfr. o artigo 12o), a recorrente passou a estar obrigada aos
respectivos descontos nos salários dos seus trabalhadores agrícolas,
e à sua entrega nos cofres da previdência, conjuntamente cm a contribuição a seu cargo.
Evidencia-se, assim, que, neste ponto, a lei não carecia de regulamentação.
O que aconteceu com a publicação do Decreto Regulamentar
no 9/98 foi, afinal, a alteração do regime contributivo a que até então
estava sujeita a recorrente, tal como os seus trabalhadores agrícolas.
Modificação que decorreu desse decreto regulamentar, o qual, todavia,
não podia dispor contra o Decreto-Lei no 401/86, nem, sequer, para
além dele, pois o administrador não dispunha de credencial, emitida
pelo legislador, para estabelecer, ele mesmo, o regime contributivo
aplicável ou, sequer, o universo subjectivo por ele atingido.
A matéria que o diploma legal, por si só, já disciplina, sem necessidade de regulamentação, não pode ser contrariada pelo regulamento, nem este poderá estabelecer em matérias de que se não
ocupe a lei, tendo que limitar-se ao necessário para assegurar a sua
execução.
E o certo é que o diploma legal aqui regulamentado não consagra
vários regimes contributivos conforme seja principal ou acessória a
actividade agrícola desenvolvida pelas entidades patronais dos respectivos trabalhadores.
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Não podia, pois, um regulamento intervir nesse domínio, alterando
o regime contributivo fixado nas normas legais a que era suposto
dar mera execução, relativamente a certas entidades patronais e aos
seus trabalhadores.
E foi o que aconteceu, pela já apontada via indirecta: sem que
se tenham, através do regulamento, alterado as taxas contributivas,
excluiu-se do universo dos contribuintes que a elas estavam sujeitos
uma parte deles - os trabalhadores empregues em explorações agrícolas que se destinem essencialmente à produção de matérias-primas
para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos de empresas do sector secundário, e as próprias empresas.
E fez-se isso mediante uma curiosa afirmação: não se consideram
explorações agrícolas determinadas explorações agrícolas - só para
efeitos do diploma, claro . . .
Assim, e ao contrário do que mais tarde viria a afirmar o despacho
84/SESS/89, de 22 de Junho de 1989, publicado na II série, de 14
de Julho seguinte, do Diário da República, o decreto regulamentar
em apreciação não se limitou a interpretar a lei. Ao definir, restritivamente, o conceito de “explorações agrícolas”, introduziu nela
uma nova configuração, que o texto do decreto-lei não comportava,
com consequências em relação às taxas aplicáveis aos contribuintes
envolvidos nessa inovadora delineação.
Conforme se viu, o Decreto-Lei no 401/86, de acordo com o seu
artigo 1o, ocupa-se “das pessoas que trabalham em actividades agrícolas”, que o artigo 2o recorta de modo assaz amplo, considerando
como tal a silvicultura e a pecuária, e abrangendo “as empresas, e
respectivos trabalhadores, que se dediquem à produção da pecuária,
da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura,
em que a terra tem como função predominante o suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial”. Abrange, pois, todos os trabalhadores agrícolas por conta
de outrem, independentemente do tipo de exploração agrícola em
que se ocupem, e do destino dado à respectiva produção, e todas
as suas entidades patronais.
É verdade que o no 2 do artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86,
na redacção dada pelo decreto regulamentar no 9/88, ao distinguir
entre as entidades patronais que se inserem no sector primário e
aquelas que se integram no sector terciário, ainda que empregadoras,
também, de trabalhadores agrícolas, parece, até, concretizar os intentos do diploma legal regulamentado, expressos no seu preâmbulo:
diminuir o impacto causado a um sector economicamente débil pela
súbita imposição de um regime contributivo mais exigente. A contrario,
dir-se-á, não há que ter igual cuidado relativamente a outro sector
de actividade.
Mas não pode acolher-se esta ideia.
O que ao titular do poder regulamentar cabe regulamentar é a
disciplina legal contida no diploma regulamentado, de modo a permitir
a sua aplicação prática. Não é a ele, mas ao próprio legislador, que
cumpre concretizar as intenções afirmadas no preâmbulo da lei. Esse
preâmbulo ilumina o regulamentador para melhor interpretar o espírito da lei, mas seria perverso que lhe fosse permitido usá-lo para
se afastar da disciplina estabelecida no texto da lei, a pretexto de
melhor atingir as intenções expressas na sua parte preambular.
E, no nosso caso, como se viu, o regime contributivo está fixado
no articulado do Decreto-Lei no 401/86 para todos os trabalhadores
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agrícolas por conta de outrem, e para todas as suas entidades patronais,
sem qualquer distinção (e, menos, exclusão) assente no destino dado
à produção, ou na intenção com que é feita, ou na primacialidade
ou secundaridade da exploração agrícola enquanto actividade empresarial. O que parece dever, antes, ser interpretado no sentido de
que o legislador entendeu que mereciam o benefício de suportar taxas
contributivas transitoriamente inferiores às normais, todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, independentemente daquele
para quem trabalham, e todas as entidades que se dedicam à exploração agrícola, nela empregando trabalhadores, e não só aquelas
que fazem dessa exploração a sua actividade principal. E que foi
assim mesmo que quis concretizar, e concretizou, o princípio declarado
no preâmbulo do diploma.
Ao contrário do que pretendeu fazer o titular do poder regulamentar que emitiu o Decreto Regulamentar no 9/88.
Temos, pois, que, ao invés do que decidiu a sentença impugnada,
é ilegal o artigo único do Decreto Regulamentar no 9/88, de 3 de
Março, no segmento em que, acrescentando um no 2 ao artigo 4o
do Decreto Regulamentar no 75/86, de 30 de Dezembro, o fez em
contrariedade com o disposto nos artigos 5o e 6o do Decreto-Lei
no 401/86, de 2 de Dezembro, na medida em que nestas últimas normas
se estabelece o regime contributivo aplicável a todos os trabalhadores
agrícolas por conta de outrem, e respectivas entidades patronais, e
na norma regulamentar se quiseram excluir daquele regime algumas
dessas entidades patronais, e seus trabalhadores.
Ilegalidade essa que torna ilegal o acto tributário que dela fez
aplicação, e que no presente processo vem impugnado.”.
Termos em que se acorda em conceder parcial provimento ao recurso e em revogar, em parte, a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a impugnação, e em anular o acto tributário,
na parte em que liquidou contribuições por aplicação de taxas superiores às previstas nos arts. 5o e 6o do D.L. no 401/86, de 2/12,
mantendo-o, porém, no mais.
Custas, na 1a Instância e neste S.T.A., a cargo da impugnante,
na proporção do seu decaímento, fixando-se aqui a procuradoria em
50%.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Jorge
de Sousa — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Recurso n.o 332/04-30; Recorrente: A. A. FERREIRA, S.A.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Fonseca
Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Aministrativo:
A. A. Ferreira, S.A., inconformada com a sentença do Mo Juiz
do T.T. de 1a Instância de Vila Real, que lhe julgou improcedente
a impugnação judicial da liquidação de contribuições a favor da Se-
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gurança Social, daquela interpôs recurso para este S.T.A., terminando
as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:
1 - O no 2 do artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86, que
foi introduzido pelo Decreto Regulamentar no 9/88, é ilegal porque
viola o no 2 do arto 5 do Decreto-Lei no 401/86;
2 - Essa disposição regulamentar é também inconstitucional, por
força do actual no 6 do artigo 112o da Constituição (o então no 5
do artigo 115o da Constituição).
3 - A douta sentença objecto do presente recurso jurisdicional,
ao aplicar, in casu, o referido no 2 do art. 4o do Decreto Regulamentar
o
n 75/86, que foi acrescentado pelo Decreto Regulamentar no 9/88,
incorreu em erro de julgamento.
4 - A douta sentença fez essa aplicação, ao considerar que um
acto de liquidação de contribuições para a Segurança Social baseado
nesse no 2 do artigo 4o é valido.
Contra-alegou a F.P., sustentando apenas ser irrecorrível a dita
sentença, concluindo como segue:
1- As decisões proferidas pelos Tribunais Tributários de 1a Instância
apenas são recorríveis se o valor da causa ultrapassar um quarto da
alçada dos tribunais judiciais de 1a Instância;
2 - O valor atendível para efeito de recurso, não é o indicado
pelas partes, mas sim aquele que resulta do valor efectivo da causa,
determinado pela utilidade potencial do processo, no caso o valor
da anulação parcial.
3 - O douto despacho que admitiu o recurso ofendeu o citado
no 4 do arto 280o do C.P.P.T..
4 - A decisão que admitiu o recurso não vincula esse Tribunal.
O Ex.mo Magistrado do Mo. Po., junto deste S.T.A., foi de parecer
que não procede a questão suscitada pela F.P. e ainda que o recurso
não merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida regista a seguinte factualidade:
1 - Em 12/Fev/99 a impugnante procedeu ao pagamento de contribuições para a Segurança Social no montante de 1 199 199$00,
referente ao mês de Janeiro/99, aplicando a taxa de 34,75 % (taxa
social única) - documento de fls. 17.
2 - A impugnação foi deduzida em 31/03 - fls 2.
As questões a decidir são as de saber se a sentença é ou não recorrível, com base no valor atendível para efeitos de recurso, suscitada
pela F.P., e qual a taxa devida à Segurança Social, relativamente
a trabalhadores agrícolas ao serviço da ora recorrente.
A estas questões deu o acórdão deste S.T.A., de 16/6/04, rec. 297/04,
a devida resposta, fazendo-o em termos que merecem o nosso aplauso
e que, por isso, perfilhamos, e que, de seguida, se transcrevem:
«3.1 A primeira questão a decidir respeita à (ir)recorribilidade da
sentença impugnada, e é suscitada pela recorrida Fazenda Pública
com base no valor atendível para efeitos de recurso.
Defende a Fazenda Pública que, sendo o âmbito da impugnação
circunscrito à parte da liquidação que excede a taxa pretendida pela
recorrente - de 32,5 % ou 29 %, contra os 34,75 % aplicados -, o valor
atendível para efeitos de recurso não é o indicado pelas partes, que
corresponde ao do total liquidado, mas tão só o da utilidade que
a impugnante pode retirar do processo, ou seja, o da anulação parcial
da liquidação, limitado à diferença entre a taxa atendida e aquela
que a recorrente entende aplicável - no limite, 771,68.
Mas não tem razão.
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Desde logo, porque, contra o entendimento da recorrida, a impugnante não pede a anulação parcial da liquidação, antes a quer
ver desaparecer na sua totalidade, como formula nos artigos 58o e
59o da petição inicial.
Como assim, a utilidade visada pela impugnante, a que se refere
a recorrida, e atingível pela recorrente em caso de sucesso absoluto
da impugnação deduzida, tem um valor igual ao da liquidação, ou
seja, o equivalente, hoje, em euros, a 934.978$00.
Pouco importa saber se os fundamentos deduzidos são ou não capazes de conduzir a um sucesso com tal amplitude: isso é questão
que integra o fundo da causa, mas não tem a ver com a ”utilidade
económica do pedido”, da qual o artigo 305o, nos 2 e 3, do Código
de Processo Civil, faz depender ”a relação da causa com a alçada
do tribunal”.
Ora, o valor de 4.663,65 é bem superior a 1/4 da alçada dos tribunais
tributários de 1a instância - 935,25 -, aliás, de acordo com as contas
elaboradas e as afirmações produzidas pela própria recorrida.
Por outro lado, nos termos do artigo 315o, no 3, do Código de
Processo Civil, ”o valor da causa considera-se definitivamente fixado
logo que seja proferida sentença”.
Esse valor é, em regra, aquele em que as partes tiverem acordado,
expressa ou tacitamente. E, no nosso caso, houve acordo tácito, já
que a impugnante atribui à causa o valor de 934.978$00, e a Fazenda
Pública não o impugnou, na oportunidade que lhe é conferida pelo
artigo 314o, no 1, do mesmo diploma, o que acarreta o resultado
do no 4 do artigo: ”a falta de impugnação por parte do réu significa
que aceita o valor atribuído à causa pelo autor”.
Nem o M.mo. Juiz usou do poder que lhe atribui o no 1 do citado
artigo 315o, revelando assim, implicitamente, não entender ”que o
acordo está em flagrante oposição com a realidade”.
Deste modo, a Fazenda Pública, ao levantar, só agora, a questão,
fá-lo inoportunamente, pois, para alcançar o efeito almejado - evitar
um recurso jurisdicional, em seu entender, inadmissível - haveria de
ter impugnado o valor dado à causa pela impugnante, na contestação,
de acordo com aquele artigo 314o, no 1.
Improcede, pelo exposto, a questão suscitada pela recorrida Fazenda Pública.
3.2. A invocação dos vícios de forma por falta de fundamentação,
e de caducidade parcial do direito à liquidação, em que a impugnante
fez assentar a sua pretensão de anulação desta, foi abandonada na
presente fase, de recurso jurisdicional, vindo a sentença questionada,
apenas, no que concerne ao julgamento feito sobre o vício de violação
de lei imputado ao acto de liquidação.
Tal vício radica nas alegadas ilegalidade e inconstitucionalidade
do no 2 do artigo 4o do decreto regulamentar no 75/86, introduzido
pelo Decreto Regulamentar no 9/88, de 3 de Março, por violação
do artigo 5o do Decreto-Lei no 401/86, de 2 de Dezembro, e 115o,
no 5, da Constituição (actualmente, 112o, no 6).
Conforme se afirma na sentença recorrida, ”defende a impugnante
que a alteração do artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86 dada
pelo Decreto Regulamentar no 9/98, de 3 de Março, viola o no 2
do artigo 5o do Decreto Lei no 401/86, de 2 de Dezembro, face à
definição restritiva do conceito de exploração agrícola”. E que o decreto regulamentar de 1998 modificou o falado decreto-lei, atentando
contra o artigo 112o, no 6, da Constituição (ao tempo, 115o, no 5).
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Ora, a questão que está em causa na presente impugnação judicial
é a de saber qual a taxa devida à Segurança Social relativamente
a trabalhadores agrícolas ao serviço da impugnante, ora recorrente.
A Segurança Social entendeu que essa taxa é de 34,75 %, já que
se trata de trabalhadores que prestam serviço em explorações agrícolas
destinadas essencialmente à produção de matérias-primas para indústrias transformadoras que constituem, em si mesmas, objectivo
da empresa empregadora, a recorrente. Esta, ao invés, defende que
não há que distinguir em função da natureza ou dimensão da exploração agrícola em que se emprega o trabalhador. Assim, a taxa
devida será, no seu caso, de 32,5 %, para trabalhadores diferenciados,
e de 29 %, para trabalhadores indiferenciados.
Tudo está em saber se é legal e, portanto, pode ser aplicado pela
liquidação impugnada, o disposto no artigo único do Decreto Regulamentar no 9/88, de 3 de Março, no segmento em que alterou
o artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86, de 30 de Dezembro,
o qual, por sua vez, regulamentara o Decreto-Lei no 401/86, de 2
de Dezembro.
3.3. O Decreto-Lei no 81/85, de 28 de Março (mais tarde referido
no Decreto-Lei no 401/86, de 2 de Dezembro, e por ele não revogado),
pretendeu definir ”o regime especial de segurança social dos trabalhadores das actividades agrícola, silvícola e pecuária”, tal como
se pode ler no sumário publicado no respectivo Diário da República.
Sumário que não reflecte toda a realidade, pois a ambição do diploma é mais vasta: além de aproximar do regime geral o regime
especial de segurança social ”das pessoas que trabalham em actividades agrícolas”, alarga consideravelmente o universo dos trabalhadores agrícolas por conta de outrem (que são os que aqui nos
interessam) que coloca ao abrigo do regime geral de segurança social,
deixando submetidos ao regime especial, apenas, ”a generalidade dos
trabalhadores eventuais e os trabalhadores por conta própria na agricultura, silvicultura e pecuária de baixos rendimentos”. Quanto aos
”trabalhadores por conta de outrem, alargaram-se as categorias de
trabalhadores agrícolas que por ele [regime geral] são abrangidos,
englobando, de entre os trabalhadores por conta de outrem, aqueles
que o são por forma mais caracterizada ou regular” (do preâmbulo
do diploma).
Assim é que o artigo 3o, conjugado com o artigo 2o, no 2, ambos
do falado decreto-lei, definiu como abrangidos pelo regime geral ”os
trabalhadores ao serviço da exploração agrícola que sejam trabalhadores agrícolas permanentes, independentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola”; os ”que exerçam profissão para cujo
exercício se exijam habilitações técnico-profissionais especializadas”;
os ”que exerçam profissão comum a outras actividades económicas”;
os que prestem serviço às empresas” ”que se dediquem à produção
da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da
apicultura, em que a terra tem como função predominante o suporte
de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial
ou industrial”; e os ”que, sendo profissionalmente indiferenciados,
prestem serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou
colectivas com 5 ou mais trabalhadores permanentes”.
Abrangidos pelo ”regime especial de segurança social das actividades agrícolas” ficaram, nos termos do artigo 8o do diploma, ”os
trabalhadores por conta de outrem que prestem serviço em explorações agrícolas e que não sejam, por essa mesma actividade, abran-
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gidos pelo regime geral”; os demais a que o artigo se refere não
interessam ao nosso caso, por se não tratar de trabalhadores por
conta de outrem, mas de produtores agrícolas e seus familiares ou
equiparados.
Ainda com interesse para o presente processo, pode notar-se que
não há, no Decreto-Lei n.o 81/85, uma definição do que sejam trabalhadores agrícolas - para além do que consta do já transcrito artigo 3o -, e que o diploma abrange, de acordo com o artigo 2o, no
conceito de actividade agrícolas, a silvicultura e a pecuária, bem como
”as empresas, e respectivos trabalhadores, que se dediquem à produção da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura
e da apicultura, em que a terra tem como função predominante o
suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial”.
A fixação das taxas contributivas devidas pelos trabalhadores agrícolas e respectivas entidades patronais foi deixada para o decreto
regulamentar publicado na mesma data sob o no 19/85.
3.4. Quando, mais de um ano volvido, o legislador voltou a intervir
neste campo, estavam abrangidos pelo regime geral de segurança social
cerca de 100.000 trabalhadores agrícolas, e mantinham-se enquadrados
no regime especial cerca de 510.000, a acreditar na notícia dada no
preâmbulo do Decreto-Lei no 401/86, de 2 de Dezembro.
Intenção confessa deste diploma é fazer cessar o regime especial,
que já no preâmbulo do Decreto-Lei no 81/85 se afirmava de ”natureza
residual”, e no respectivo artigo 2o, no 2, se dizia ser de ”natureza
transitória”, incorporando os trabalhadores agrícolas no regime geral
de segurança social.
Atendendo, porém, às perturbações que presumiu poder causar
a ”sectores economicamente mais débeis” ”uma brusca subida dos
encargos sociais”, contrapartida necessária da ”elevação qualitativa
e quantitativa das prestações a que os trabalhadores agrícolas passam
a ter direito”, o diploma adoptou medidas tendentes a atenuá-las,
entre elas a fixação, relativamente às entidades patronais agrícolas,
transitoriamente, da menor das taxas contributivas do regime geral
(ao tempo, 21 %), e diminuiu a taxa relativa aos trabalhadores por
conta de outrem já então abrangidos pelo regime geral.
No artigo 5o fixa-se o regime contributivo dos trabalhadores agrícolas por conta de outrem, permanentes, independentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola; e dos que, sendo profissionalmente indiferenciados, prestem serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou colectivas com 5 ou mais trabalhadores
permanentes. A taxa global, a ser gradualmente atingida até 1993,
em termos a regulamentar, é de 29 %, dos quais 21 % cabem às entidades patronais.
No artigo 6o estabelece-se o regime contributivo dos outros trabalhadores agrícolas por conta de outrem: os que exerçam profissão
para cujo exercício se exijam habilitações técnico-profissionais especializadas; os que exerçam profissão comum a outras actividades económicas; e os que prestem serviço às empresas que se dediquem
à produção da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que a terra tem como função predominante
o suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado
comercial ou industrial. A taxa global é de 32,5 %, dos quais 23 %
a cargo das entidades patronais.
Todo o articulado do diploma se refere a ”trabalhadores que exerçam actividades agrícolas”, ou a ”trabalhadores agrícolas”, encontran-
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do-se, no artigo 6o, referência ”aos trabalhadores por conta de outrem
de explorações agrícolas”. As respectivas entidades empregadoras são
designadas por ”entidades patronais” tal como, aliás, já acontecia
com o Decreto-Lei no 81/85.
Por último, o artigo final estabelece que o diploma ”será objecto
de regulamentação por decreto regulamentar”.
3.5. Decreto regulamentar esse que viria a ser publicado em 30
de Dezembro seguinte, e a que coube o no 75/86.
Trata-se, como todos os regulamentos, de um acto normativo, o
que vale por dizer que não é, nem um acto legislativo, de força igual
à da lei, nem um acto administrativo - embora seja emitido no exercício
da função administrativa, o que logo aponta no sentido de se tratar
de actividade que tem de ser levada a cabo sob dependência da lei,
pois toda a actividade administrativa é subordinada à lei.
Como se sabe, a Constituição da República Portuguesa ao tempo,
artigo 202o - permite ao Governo, no exercício da função administrativa, ”fazer os regulamentos necessários à boa execução das leis”.
Independentemente de saber se assim se autorizam, ou não, os regulamentos independentes, o certo é que o regulamento que nos ocupa
é de execução, ou seja, acessório e executivo da lei, na medida em
que o próprio legislador do Decreto-Lei no 401/86 o mandou emitir
para regulamentar o regime desse diploma legislativo. O que significa
que este regulamento não só não pode contrariar a lei formal, tal
qual acontece com qualquer regulamento, como, sendo complementar
do referido decreto-lei, não pode ir além de dar-lhe execução, concretizando e precisando o regime nele estabelecido, mas não podendo,
ele mesmo, fixar, de modo independente, um regime legal que vá
além do contido no diploma legal regulamentado.
Dentro do papel que assim atribuímos a este Decreto Regulamentar
no 75/86 cabem, pois, algumas das definições que nele encontramos
e estavam ausentes do Decreto-Lei no 401/86, úteis para a aplicação
deste: entre elas, as de ”regime geral” e ”regime especial”, ”regime
geral dos trabalhadores por conta de outrem”, e de ”trabalhadores
por conta de outrem”.
Mas nada nele se vislumbra que não caiba dentro da função de
execução do diploma legal regulamentado.
3.6. Veio o Governo dizer, tempo volvido, que a aplicação deste
diploma regulamentar suscitava ”alguns pontos de dúvida que importa
clarificar”, um deles respeitante ”ao enquadramento da actividade
desenvolvida pelos trabalhadores ao serviço de empresas do sector
secundário que, paralelamente, se dedicam à produção agrícola de
matérias-primas para fornecimento e manutenção de indústrias transformadoras, ultrapassando o âmbito do sector primário da produção
agrícola”. E, para clarificar as dúvidas, aprovou novo decreto regulamentar, publicado em 3 de Março do ano seguinte, sob o no 9/88.
Não parece que haja obstáculo legal a este procedimento do Governo, ao reiterar o uso do poder regulamentar que lhe conferira
o artigo 12o do Decreto-Lei no 401/86. Mas é claro que também
relativamente ao novo regulamento se mantinha a subordinação à
lei, nos precisos termos em que pudera o Governo emitir o Decreto
Regulamentar no 75/86.
No artigo 4o, no 2, do Decreto Regulamentar no 9/88 exclui-se
da noção de ”explorações agrícolas para os efeitos deste diploma
as que se destinem essencialmente à produção de matérias-primas
para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos dessa empresas”.
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Explicando-se, no preâmbulo, a razão de ser da disposição: é que
”no fundo, o objectivo das referidas explorações é coincidente com
as finalidades das empresas transformadoras, em que, afinal, se integram” aquelas empresas, assim se ”ultrapassando o âmbito do sector
primário da produção agrícola”.
Sector primário que, recorde-se, é o visado pelo conjunto normativo
a que nos vimos referindo, dominado pela preocupação de integrar
no regime geral de segurança social os trabalhadores agrícolas, fazendo-os beneficiar de uma melhoria do esquema de prestações sociais, a que corresponde a contrapartida da subida do nível contributivo
exigido, quer aos trabalhadores, quer às entidades suas empregadoras.
Foi considerando as características dos beneficiários e da actividade
agrícola em que se empregam designadamente, a debilidade económica do sector e seus trabalhadores - que, para não causar perturbações excessivas, foram tomadas as já referidas medidas transitórias,
no concernente ao regime contributivo. Medidas essas que o Decreto
Regulamentar no 9/88 entendeu não se justificarem naqueles casos
em que se trata de trabalhadores agrícolas ao serviço de empresas
do sector terciário, que exercem a actividade agrícola com vista a
obterem através dela a matéria-prima para a respectiva transformação.
3.7. Defende a recorrida, e acolheu a sentença agora posta em
crise, que, ao assim proceder, o regulamentador não restringiu o âmbito de aplicação do diploma legal regulamentado, pois ele continua
a aplicar-se a todos os trabalhadores agrícolas, tal qual são definidos
pelo artigo 5o, no 2, do Decreto-Lei no 401/86. Nos termos deste
artigo, a definição de trabalhadores agrícolas é independente da ”natureza e dimensão da exploração agrícola” em que se ocupam. E
o regulamento não limitou quanto a este ponto, isto é, não veio confinar a aplicação do regime consagrado no decreto-lei aos trabalhadores (agrícolas) de explorações com determinada natureza ou dimensão. O que fez foi definir o que não se considera exploração
agrícola, que é matéria que não ocupara o legislador de 1986.
Ou seja, a estes trabalhadores, embora funcionalmente agrícolas,
pela natureza da sua actividade, não se aplica o regime transitório
da taxa contributiva do regime geral mais baixa, dado que o sector
em que se inserem as entidades suas empregadoras, não sendo o
primário, mas o terciário, e não se lhe reconhecendo as mesmas debilidades que àquele se identificaram, não sofrerá, com o esforço
contributivo exigido, as perturbações que se anteviram quanto a sectores mais débeis, e que levaram o legislador a minimizá-las, estabelecendo um regime de transição, com subida gradual desses
encargos.
Deste modo, o Decreto Regulamentar no 9/88 não fez nenhuma
restrição ao âmbito de aplicação do Decreto-Lei no 401/86, apenas
concretizou a abrangência da taxa reduzida.
Por tudo isto, nenhuma contrariedade se observa entre o artigo 4o
no 2 do Decreto Regulamentar no 75/86, na redacção dada pelo artigo
único do Decreto Regulamentar no 9/88, e o artigo 5o, no 2, do Decreto-Lei no 401/86.
E, pelas mesmas razões, não se acolhendo que o decreto regulamentar haja alterado o decreto-lei que regulamentou, não sofre
de ilegalidade, por violação do artigo 3o do Código do Procedimento
Administrativo, ou inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 266o,
no 2, da Constituição.
3.8. Não parece de sufragar o entendimento adoptado pela sentença
recorrida.
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O que está em causa é saber se o regime contributivo fixado no
Decreto-Lei no 401/86 - e já vimos ser ele mais favorável do que
o geral - se aplica, ou não (neste último caso, negativo, por força
do diploma regulamentar de 1988), a trabalhadores agrícolas de empresas do sector secundário, e a elas mesmas, quando a actividade
agrícola desenvolvida vise a produção de matérias-primas para fornecimento e manutenção de indústrias transformadoras.
Ora, os já apontados artigos 5o e 6 do Decreto-Lei no 401/86 definem, sem deixar espaços vazios, os regimes contributivos para a
segurança social de todos os trabalhadores agrícolas por conta de
outrem, e repartem o correspondente esforço entre o trabalhador
e a respectiva entidade patronal.
Como assim, com a entrada em vigor do decreto-lei, em 1 de Janeiro
de 1987 (cfr. o artigo 12o), a recorrente passou a estar obrigada aos
respectivos descontos nos salários dos seus trabalhadores agrícolas,
e à sua entrega nos cofres da previdência, conjuntamente cm a contribuição a seu cargo.
Evidencia-se, assim, que, neste ponto, a lei não carecia de regulamentação.
O que aconteceu com a publicação do decreto regulamentar no 9/98
foi, afinal, a alteração do regime contributivo a que até então estava
sujeita a recorrente, tal como os seus trabalhadores agrícolas. Modificação que decorreu desse decreto regulamentar, o qual, todavia,
não podia dispor contra o Decreto-Lei no 401/86, nem, sequer, para
além dele, pois o administrador não dispunha de credencial, emitida
pelo legislador, para estabelecer, ele mesmo, o regime contributivo
aplicável ou, sequer, o universo subjectivo por ele atingido.
A matéria que o diploma legal, por si só, já disciplina, sem necessidade de regulamentação, não pode ser contrariada pelo regulamento, nem este poderá estabelecer em matérias de que se não
ocupe a lei, tendo que limitar-se ao necessário para assegurar a sua
execução.
E o certo é que o diploma legal aqui regulamentado não consagra
vários regimes contributivos conforme seja principal ou acessória a
actividade agrícola desenvolvida pelas entidades patronais dos respectivos trabalhadores.
Não podia, pois, um regulamento intervir nesse domínio, alterando
o regime contributivo fixado nas normas legais a que era suposto
dar mera execução, relativamente a certas entidades patronais e aos
seus trabalhadores.
E foi o que aconteceu, pela já apontada via indirecta: sem que
se tenham, através do regulamento, alterado as taxas contributivas,
excluiu-se do universo dos contribuintes que a elas estavam sujeitos
uma parte deles - os trabalhadores empregues em explorações agrícolas que se destinem essencialmente à produção de matérias-primas
para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos de empresas do sector secundário, e as próprias empresas.
E fez-se isso mediante uma curiosa afirmação: não se consideram
explorações agrícolas determinadas explorações agrícolas - só para
efeitos do diploma, claro . . .
Assim, e ao contrário do que mais tarde viria a afirmar o despacho
84/SESS/89, de 22 de Junho de 1989, publicado na II série, de 14
de Julho seguinte, do Diário da República, o decreto regulamentar
em apreciação não se limitou a interpretar a lei. Ao definir, restritivamente, o conceito de ”explorações agrícolas”, introduziu nela
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uma nova configuração, que o texto do decreto-lei não comportava,
com consequências em relação às taxas aplicáveis aos contribuintes
envolvidos nessa inovadora delineação.
Conforme se viu, o Decreto-Lei no 401/86, de acordo com o seu
artigo 1o, ocupa-se ”das pessoas que trabalham em actividades agrícolas”, que o artigo 2o recorta de modo assaz amplo, considerando
como tal a silvicultura e a pecuária, e abrangendo ”as empresas, e
respectivos trabalhadores, que se dediquem à produção da pecuária,
da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura,
em que a terra tem como função predominante o suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial”. Abrange, pois, todos os trabalhadores agrícolas por conta
de outrem, independentemente do tipo de exploração agrícola em
que se ocupem, e do destino dado à respectiva produção, e todas
as suas entidades patronais.
É verdade que o no 2 do artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86,
na redacção dada pelo Decreto Regulamentar no 9/88, ao distinguir
entre as entidades patronais que se inserem no sector primário e
aquelas que se integram no sector terciário, ainda que empregadoras,
também, de trabalhadores agrícolas, parece, até, concretizar os intentos do diploma legal regulamentado, expressos no seu preâmbulo:
diminuir o impacto causado a um sector economicamente débil pela
súbita imposição de um regime contributivo mais exigente. A contrario,
dir-se-á, não há que ter igual cuidado relativamente a outro sector
de actividade.
Mas não pode acolher-se esta ideia.
O que ao titular do poder regulamentar cabe regulamentar é a
disciplina legal contida no diploma regulamentado, de modo a permitir
a sua aplicação prática. Não é a ele, mas ao próprio legislador, que
cumpre concretizar as intenções afirmadas no preâmbulo da lei. Esse
preâmbulo ilumina o regulamentador para melhor interpretar o espírito da lei, mas seria perverso que lhe fosse permitido usá-lo para
se afastar da disciplina estabelecida no texto da lei, a pretexto de
melhor atingir as intenções expressas na sua parte preambular.
E, no nosso caso, como se viu, o regime contributivo está fixado
no articulado do Decreto-Lei no 401/86 para todos os trabalhadores
agrícolas por conta de outrem, e para todas as suas entidades patronais,
sem qualquer distinção (e, menos, exclusão) assente no destino dado
à produção, ou na intenção com que é feita, ou na primacialidade
ou secundaridade da exploração agrícola enquanto actividade empresarial. O que parece dever, antes, ser interpretado no sentido de
que o legislador entendeu que mereciam o benefício de suportar taxas
contributivas transitoriamente inferiores às normais, todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, independentemente daquele
para quem trabalham, e todas as entidades que se dedicam à exploração agrícola, nela empregando trabalhadores, e não só aquelas
que fazem dessa exploração a sua actividade principal. E que foi
assim mesmo que quis concretizar, e concretizou, o princípio declarado
no preâmbulo do diploma.
Ao contrário do que pretendeu fazer o titular do poder regulamentar que emitiu o decreto regulamentar no 9/88.
Temos, pois, que, ao invés do que decidiu a sentença impugnada,
é ilegal o artigo único do Decreto Regulamentar no 9/88, de 3 de
Março, no segmento em que, acrescentando um no 2 ao artigo 4o
do Decreto Regulamentar no 75/86, de 30 de Dezembro, o fez em
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contrariedade com o disposto nos artigos 5o e 6o do Decreto-Lei
no 401/86, de 2 de Dezembro, na medida em que nestas últimas normas
se estabelece o regime contributivo aplicável a todos os trabalhadores
agrícolas por conta de outrem, e respectivas entidades patronais, e
na norma regulamentar se quiseram excluir daquele regime algumas
dessas entidades patronais, e seus trabalhadores.
Ilegalidade essa que torna ilegal o acto tributário que dela fez
aplicação, e que no presente processo vem impugnado.”.
Termos em que se acorda em conceder parcial provimento ao recurso e em revogar, em parte, a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a impugnação, e em anular o acto tributário,
na parte em que liquidou contribuições por aplicação de taxas superiores às previstas nos arts. 5o e 6o do D.L. no 401/86, de 2/12,
mantendo-o, porém, no mais.
Custas, na 1a Instância e neste S.T.A., a cargo da impugnante,
na proporção do seu decaimento, fixando-se aqui a procuradoria em
50 %.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Jorge
de Sousa — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Recurso n.o 374/04; Recorrente: A. A. Ferreira, S.A.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
A. A. Ferreira, S.A., inconformada com a sentença do Mo Juiz
do T.T. de 1a Instância de Vila Real, que lhe julgou improcedente
a impugnação judicial da liquidação de contribuições a favor da Segurança Social, daquela interpôs recurso para este S.T.A., terminando
as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:
1 - O no 2 do artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86, que
foi introduzido pelo Decreto Regulamentar no 9/88, é ilegal porque
viola o no 2 do arto 5 do Decreto-Lei no 401/86;
2 - Essa disposição regulamentar é também inconstitucional, por
força do actual no 6 do artigo 112o da Constituição (o então no 5
do artigo 115o da Constituição).
3 - A douta sentença objecto do presente recurso jurisdicional,
ao aplicar, in casu, o referido no 2 do art. 4o do Decreto Regulamentar
no 75/86, que foi acrescentado pelo Decreto Regulamentar no 9/88,
incorreu em erro de julgamento.
4 - A douta sentença fez essa aplicação, ao considerar que um
acto de liquidação de contribuições para a Segurança Social baseado
nesse no 2 do artigo 4o é válido.
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 factualidade:
1 - Em 13/Agosto/99 a impugnante procedeu ao pagamento de
contribuições para a Segurança Social no montante de 1 617 745$00,
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referente ao mês de Julho/99, aplicando a taxa de 34,75 % (taxa social
única) - documento de fls 17.
2 - A impugnação foi deduzida em 23-9-1999 - fls 2.
As questões a decidir são as de saber se a sentença é ou não recorrível, com base no valor atendível para efeitos de recurso, suscitada
pela F.P., e qual a taxa devida à Segurança Social, relativamente
a trabalhadores agrícolas ao serviço da ora recorrente.
A estas questões deu o acórdão deste S.T.A., de 16/6/04, rec. 297/04,
a devida resposta, fazendo-o em termos que merecem o nosso aplauso
e que, por isso, perfilhamos, e que, de seguida, se transcrevem:
«3.1 A primeira questão a decidir respeita à (ir)recorribilidade da
sentença impugnada, e é suscitada pela recorrida Fazenda Pública
com base no valor atendível para efeitos de recurso.
Defende a Fazenda Pública que, sendo o âmbito da impugnação
circunscrito à parte da liquidação que excede a taxa pretendida pela
recorrente - de 32,5 % ou 29 %, contra os 34,75 % aplicados -, o valor
atendível para efeitos de recurso não é o indicado pelas partes, que
corresponde ao do total liquidado, mas tão só o da utilidade que
a impugnante pode retirar do processo, ou seja, o da anulação parcial
da liquidação, limitado à diferença entre a taxa atendida e aquela
que a recorrente entende aplicável - no limite, 771,68 euros.
Mas não tem razão.
Desde logo, porque, contra o entendimento da recorrida, a impugnante não pede a anulação parcial da liquidação, antes a quer
ver desaparecer na sua totalidade, como formula nos artigos 58o e
59o da petição inicial.
Como assim, a utilidade visada pela impugnante, a que se refere
a recorrida, e atingível pela recorrente em caso de sucesso absoluto
da impugnação deduzida, tem um valor igual ao da liquidação, ou
seja, o equivalente, hoje, em euros, a 934.978$00.
Pouco importa saber se os fundamentos deduzidos são ou não capazes de conduzir a um sucesso com tal amplitude: isso é questão
que integra o fundo da causa, mas não tem a ver com a ”utilidade
económica do pedido”, da qual o artigo 305o, nos 2 e 3, do Código
de Processo Civil, faz depender ”a relação da causa com a alçada
do tribunal”.
Ora, o valor de 4.663,65 euros é bem superior a 1/4 da alçada
dos tribunais tributários de 1a instância - 935,25 euros -, aliás, de
acordo com as contas elaboradas e as afirmações produzidas pela
própria recorrida.
Por outro lado, nos termos do artigo 315o, no 3, do Código de
Processo Civil, ”o valor da causa considera-se definitivamente fixado
logo que seja proferida sentença”.
Esse valor é, em regra, aquele em que as partes tiverem acordado,
expressa ou tacitamente. E, no nosso caso, houve acordo tácito, já
que a impugnante atribui à causa o valor de 934.978$00, e a Fazenda
Pública não o impugnou, na oportunidade que lhe é conferida pelo
artigo 314o, no 1, do mesmo diploma, o que acarreta o resultado
do no 4 do artigo: ”a falta de impugnação por parte do réu significa
que aceita o valor atribuído à causa pelo autor”.
Nem o M.mo Juiz usou do poder que lhe atribui o no 1 do citado
artigo 315o, revelando assim, implicitamente, não entender ”que o
acordo está em flagrante oposição com a realidade”.
Deste modo, a Fazenda Pública, ao levantar, só agora, a questão,
fá-lo inoportunamente, pois, para alcançar o efeito almejado - evitar
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um recurso jurisdicional, em seu entender, inadmissível - haveria de
ter impugnado o valor dado à causa pela impugnante, na contestação,
de acordo com aquele artigo 314o, no 1.
Improcede, pelo exposto, a questão suscitada pela recorrida Fazenda Pública.
3.2. A invocação dos vícios de forma por falta de fundamentação,
e de caducidade parcial do direito à liquidação, em que a impugnante
fez assentar a sua pretensão de anulação desta, foi abandonada na
presente fase, de recurso jurisdicional, vindo a sentença questionada,
apenas, no que concerne ao julgamento feito sobre o vício de violação
de lei imputado ao acto de liquidação.
Tal vício radica nas alegadas ilegalidade e inconstitucionalidade
do no 2 do artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86, introduzido
pelo Decreto Regulamentar no 9/88, de 3 de Março, por violação
do artigo 5o do Decreto-Lei no 401/86, de 2 de Dezembro, e 115o,
no 5, da Constituição (actualmente, 112o, no 6).
Conforme se afirma na sentença recorrida, ”defende a impugnante
que a alteração do artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86 dada
pelo Decreto Regulamentar no 9/98, de 3 de Março, viola o no 2
do artigo 5o do Decreto-Lei no 401/86, de 2 de Dezembro, face à
definição restritiva do conceito de exploração agrícola”. E que o Decreto Regulamentar de 1998 modificou o falado decreto-lei, atentando
contra o artigo 112o, no 6, da Constituição (ao tempo, 115o, no 5).
Ora, a questão que está em causa na presente impugnação judicial
é a de saber qual a taxa devida à Segurança Social relativamente
a trabalhadores agrícolas ao serviço da impugnante, ora recorrente.
A Segurança Social entendeu que essa taxa é de 34,75 %, já que
se trata de trabalhadores que prestam serviço em explorações agrícolas
destinadas essencialmente à produção de matérias-primas para indústrias transformadoras que constituem, em si mesmas, objectivo
da empresa empregadora, a recorrente. Esta, ao invés, defende que
não há que distinguir em função da natureza ou dimensão da exploração agrícola em que se emprega o trabalhador. Assim, a taxa
devida será, no seu caso, de 32,5 %, para trabalhadores diferenciados,
e de 29 %, para trabalhadores indiferenciados.
Tudo está em saber se é legal e, portanto, pode ser aplicado pela
liquidação impugnada, o disposto no artigo único do Decreto Regulamentar no 9/88, de 3 de Março, no segmento em que alterou
o artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86, de 30 de Dezembro,
o qual, por sua vez, regulamentara o Decreto-Lei no 401/86, de 2
de Dezembro.
3.3. O Decreto-Lei no 81/85, de 28 de Março (mais tarde referido
no Decreto-Lei no 401/86, de 2 de Dezembro, e por ele não revogado),
pretendeu definir ”o regime especial de segurança social dos trabalhadores das actividades agrícola, silvícola e pecuária”, tal como
se pode ler no sumário publicado no respectivo Diário da República.
Sumário que não reflecte toda a realidade, pois a ambição do diploma é mais vasta: além de aproximar do regime geral o regime
especial de segurança social ”das pessoas que trabalham em actividades agrícolas”, alarga consideravelmente o universo dos trabalhadores agrícolas por conta de outrem (que são os que aqui nos
interessam) que coloca ao abrigo do regime geral de segurança social,
deixando submetidos ao regime especial, apenas, ”a generalidade dos
trabalhadores eventuais e os trabalhadores por conta própria na agricultura, silvicultura e pecuária de baixos rendimentos”. Quanto aos
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”trabalhadores por conta de outrem, alargaram-se as categorias de
trabalhadores agrícolas que por ele [regime geral] são abrangidos,
englobando, de entre os trabalhadores por conta de outrem, aqueles
que o são por forma mais caracterizada ou regular” (do preâmbulo
do diploma).
Assim é que o artigo 3o, conjugado com o artigo 2o no 2, ambos
do falado decreto-lei, definiu como abrangidos pelo regime geral ”os
trabalhadores ao serviço da exploração agrícola que sejam trabalhadores agrícolas permanentes, independentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola”; os ”que exerçam profissão para cujo
exercício se exijam habilitações técnico-profissionais especializadas”;
os ”que exerçam profissão comum a outras actividades económicas”;
os que prestem serviço às empresas” ”que se dediquem à produção
da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da
apicultura, em que a terra tem como função predominante o suporte
de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial
ou industrial”; e os ”que, sendo profissionalmente indiferenciados,
prestem serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou
colectivas com 5 ou mais trabalhadores permanentes”.
Abrangidos pelo ”regime especial de segurança social das actividades agrícolas” ficaram, nos termos do artigo 8o do diploma, ”os
trabalhadores por conta de outrem que prestem serviço em explorações agrícolas e que não sejam, por essa mesma actividade, abrangidos pelo regime geral”; os demais a que o artigo se refere não
interessam ao nosso caso, por se não tratar de trabalhadores por
conta de outrem, mas de produtores agrícolas e seus familiares ou
equiparados.
Ainda com interesse para o presente processo, pode notar-se que
não há, no Decreto-Lei de 1985, uma definição do que sejam trabalhadores agrícolas - para além do que consta do já transcrito artigo 3o -, e que o diploma abrange, de acordo com o artigo 2o, no
conceito de actividade agrícolas, a silvicultura e a pecuária, bem como
”as empresas, e respectivos trabalhadores, que se dediquem à produção da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura
e da apicultura, em que a terra tem como função predominante o
suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial”.
A fixação das taxas contributivas devidas pelos trabalhadores agrícolas e respectivas entidades patronais foi deixada para o decreto
regulamentar publicado na mesma data sob o no 19/85.
3.4. Quando, mais de um ano volvido, o legislador voltou a intervir
neste campo, estavam abrangidos pelo regime geral de segurança social
cerca de 100.000 trabalhadores agrícolas, e mantinham-se enquadrados
no regime especial cerca de 510.000, a acreditar na notícia dada no
preâmbulo do Decreto-Lei no 401/86, de 2 de Dezembro.
Intenção confessa deste diploma é fazer cessar o regime especial,
que já no preâmbulo do Decreto-Lei no 81/85 se afirmava de ”natureza
residual”, e no respectivo artigo 2o, no 2, se dizia ser de ”natureza
transitória”, incorporando os trabalhadores agrícolas no regime geral
de segurança social.
Atendendo, porém, às perturbações que presumiu poder causar
a ”sectores economicamente mais débeis” ”uma brusca subida dos
encargos sociais”, contrapartida necessária da ”elevação qualitativa
e quantitativa das prestações a que os trabalhadores agrícolas passam
a ter direito”, o diploma adoptou medidas tendentes a atenuá-las,
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entre elas a fixação, relativamente às entidades patronais agrícolas,
transitoriamente, da menor das taxas contributivas do regime geral
(ao tempo, 21 %), e diminuiu a taxa relativa aos trabalhadores por
conta de outrem já então abrangidos pelo regime geral.
No artigo 5o fixa-se o regime contributivo dos trabalhadores agrícolas por conta de outrem, permanentes, independentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola; e dos que, sendo profissionalmente indiferenciados, prestem serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou colectivas com 5 ou mais trabalhadores
permanentes. A taxa global, a ser gradualmente atingida até 1993,
em termos a regulamentar, é de 29 %, dos quais 21 % cabem às entidades patronais.
No artigo 6o estabelece-se o regime contributivo dos outros trabalhadores agrícolas por conta de outrem: os que exerçam profissão
para cujo exercício se exijam habilitações técnico-profissionais especializadas; os que exerçam profissão comum a outras actividades económicas; e os que prestem serviço às empresas que se dediquem
à produção da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que a terra tem como função predominante
o suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado
comercial ou industrial. A taxa global é de 32,5 %, dos quais 23 %
a cargo das entidades patronais.
Todo o articulado do diploma se refere a ”trabalhadores que exerçam actividades agrícolas”, ou a ”trabalhadores agrícolas”, encontrando-se, no artigo 6o, referência ”aos trabalhadores por conta de outrem
de explorações agrícolas”. As respectivas entidades empregadoras são
designadas por ”entidades patronais” tal como, aliás, já acontecia
com o Decreto-Lei no 81/85.
Por último, o artigo final estabelece que o diploma ”será objecto
de regulamentação por decreto regulamentar”.
3.5. Decreto regulamentar esse que viria a ser publicado em 30
de Dezembro seguinte, e a que coube o no 75/86.
Trata-se, como todos os regulamentos, de um acto normativo, o
que vale por dizer que não é, nem um acto legislativo, de força igual
à da lei, nem um acto administrativo - embora seja emitido no exercício
da função administrativa, o que logo aponta no sentido de se tratar
de actividade que tem de ser levada a cabo sob dependência da lei,
pois toda a actividade administrativa é subordinada à lei.
Como se sabe, a Constituição da República Portuguesa ao tempo,
artigo 202o - permite ao Governo, no exercício da função administrativa, ”fazer os regulamentos necessários à boa execução das leis”.
Independentemente de saber se assim se autorizam, ou não, os regulamentos independentes, o certo é que o regulamento que nos ocupa
é de execução, ou seja, acessório e executivo da lei, na medida em
que o próprio legislador do Decreto-Lei no 401/86 o mandou emitir
para regulamentar o regime desse diploma legislativo. O que significa
que este regulamento não só não pode contrariar a lei formal, tal
qual acontece com qualquer regulamento, como, sendo complementar
do referido decreto-lei, não pode ir além de dar-lhe execução, concretizando e precisando o regime nele estabelecido, mas não podendo,
ele mesmo, fixar, de modo independente, um regime legal que vá
além do contido no diploma legal regulamentado.
Dentro do papel que assim atribuímos a este decreto regulamentar
no 75/86 cabem, pois, algumas das definições que nele encontramos
e estavam ausentes do Decreto-Lei no 401/86, úteis para a aplicação
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deste: entre elas, as de ”regime geral” e ”regime especial”, ”regime
geral dos trabalhadores por conta de outrem”, e de ”trabalhadores
por conta de outrem”.
Mas nada nele se vislumbra que não caiba dentro da função de
execução do diploma legal regulamentado.
3.6. Veio o Governo dizer, tempo volvido, que a aplicação deste
diploma regulamentar suscitava ”alguns pontos de dúvida que importa
clarificar”, um deles respeitante ”ao enquadramento da actividade
desenvolvida pelos trabalhadores ao serviço de empresas do sector
secundário que, paralelamente, se dedicam à produção agrícola de
matérias-primas para fornecimento e manutenção de indústrias transformadoras, ultrapassando o âmbito do sector primário da produção
agrícola”. E, para clarificar as dúvidas, aprovou novo decreto regulamentar, publicado em 3 de Março do ano seguinte, sob o no 9/88.
Não parece que haja obstáculo legal a este procedimento do Governo, ao reiterar o uso do poder regulamentar que lhe conferira
o artigo 12o do Decreto-Lei no 401/86. Mas é claro que também
relativamente ao novo regulamento se mantinha a subordinação à
lei, nos precisos termos em que pudera o Governo emitir o Decreto
Regulamentar no 75/86.
No artigo 4o no 2 do Decreto Regulamentar no 9/88 exclui-se da
noção de ”explorações agrícolas para os efeitos deste diploma as que
se destinem essencialmente à produção de matérias-primas para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos
dessa empresas”.
Explicando-se, no preâmbulo, a razão de ser da disposição: é que
”no fundo, o objectivo das referidas explorações é coincidente com
as finalidades das empresas transformadoras, em que, afinal, se integram” aquelas empresas, assim se ”ultrapassando o âmbito do sector
primário da produção agrícola”.
Sector primário que, recorde-se, é o visado pelo conjunto normativo
a que nos vimos referindo, dominado pela preocupação de integrar
no regime geral de segurança social os trabalhadores agrícolas, fazendo-os beneficiar de uma melhoria do esquema de prestações sociais, a que corresponde a contrapartida da subida do nível contributivo
exigido, quer aos trabalhadores, quer às entidades suas empregadoras.
Foi considerando as características dos beneficiários e da actividade
agrícola em que se empregam - designadamente, a debilidade económica do sector e seus trabalhadores - que, para não causar perturbações excessivas, foram tomadas as já referidas medidas transitórias, no concernente ao regime contributivo. Medidas essas que
o Decreto Regulamentar no 9/88 entendeu não se justificarem naqueles
casos em que se trata de trabalhadores agrícolas ao serviço de empresas
do sector terciário, que exercem a actividade agrícola com vista a
obterem através dela a matéria-prima para a respectiva transformação.
3.7. Defende a recorrida, e acolheu a sentença agora posta em
crise, que, ao assim proceder, o regulamentador não restringiu o âmbito de aplicação do diploma legal regulamentado, pois ele continua
a aplicar-se a todos os trabalhadores agrícolas, tal qual são definidos
pelo artigo 5o, no 2, do Decreto-Lei no 401/86. Nos termos deste
artigo, a definição de trabalhadores agrícolas é independente da ”natureza e dimensão da exploração agrícola” em que se ocupam. E
o regulamento não limitou quanto a este ponto, isto é, não veio con-
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finar a aplicação do regime consagrado no decreto-lei aos trabalhadores (agrícolas) de explorações com determinada natureza ou dimensão. O que fez foi definir o que não se considera exploração
agrícola, que é matéria que não ocupara o legislador de 1986.
Ou seja, a estes trabalhadores, embora funcionalmente agrícolas,
pela natureza da sua actividade, não se aplica o regime transitório
da taxa contributiva do regime geral mais baixa, dado que o sector
em que se inserem as entidades suas empregadoras, não sendo o
primário, mas o terciário, e não se lhe reconhecendo as mesmas debilidades que àquele se identificaram, não sofrerá, com o esforço
contributivo exigido, as perturbações que se anteviram quanto a sectores mais débeis, e que levaram o legislador a minimizá-las, estabelecendo um regime de transição, com subida gradual desses
encargos.
Deste modo, o Decreto Regulamentar no 9/88 não fez nenhuma
restrição ao âmbito de aplicação do Decreto-Lei no 401/86, apenas
concretizou a abrangência da taxa reduzida.
Por tudo isto, nenhuma contrariedade se observa entre o artigo 4o
no 2 do Decreto Regulamentar no 75/86, na redacção dada pelo artigo
único do Decreto Regulamentar no 9/88, e o artigo 5o, no 2 do Decreto-Lei no 401/86.
E, pelas mesmas razões, não se acolhendo que o decreto regulamentar haja alterado o decreto-lei que regulamentou, não sofre
de ilegalidade, por violação do artigo 3o do Código do Procedimento
Administrativo, ou inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 266o,
no 2, da Constituição.
3.8. Não parece de sufragar o entendimento adoptado pela sentença
recorrida.
O que está em causa é saber se o regime contributivo fixado no
Decreto-Lei no 401/86 - e já vimos ser ele mais favorável do que
o geral - se aplica, ou não (neste último caso, negativo, por força
do diploma regulamentar de 1988), a trabalhadores agrícolas de empresas do sector secundário, e a elas mesmas, quando a actividade
agrícola desenvolvida vise a produção de matérias-primas para fornecimento e manutenção de indústrias transformadoras.
Ora, os já apontados artigos 5o e 6 do Decreto-Lei no 401/86 definem, sem deixar espaços vazios, os regimes contributivos para a
segurança social de todos os trabalhadores agrícolas por conta de
outrem, e repartem o correspondente esforço entre o trabalhador
e a respectiva entidade patronal.
Como assim, com a entrada em vigor do decreto-lei, em 1 de Janeiro
de 1987 (cfr. o artigo 12o), a recorrente passou a estar obrigada aos
respectivos descontos nos salários dos seus trabalhadores agrícolas,
e à sua entrega nos cofres da previdência, conjuntamente cm a contribuição a seu cargo.
Evidencia-se, assim, que, neste ponto, a lei não carecia de regulamentação.
O que aconteceu com a publicação do Decreto Regulamentar
no 9/98 foi, afinal, a alteração do regime contributivo a que até então
estava sujeita a recorrente, tal como os seus trabalhadores agrícolas.
Modificação que decorreu desse decreto regulamentar, o qual, todavia,
não podia dispor contra o Decreto-Lei no 401/86, nem, sequer, para
além dele, pois o administrador não dispunha de credencial, emitida
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pelo legislador, para estabelecer, ele mesmo, o regime contributivo
aplicável ou, sequer, o universo subjectivo por ele atingido.
A matéria que o diploma legal, por si só, já disciplina, sem necessidade de regulamentação, não pode ser contrariada pelo regulamento, nem este poderá estabelecer em matérias de que se não
ocupe a lei, tendo que limitar-se ao necessário para assegurar a sua
execução.
E o certo é que o diploma legal aqui regulamentado não consagra
vários regimes contributivos conforme seja principal ou acessória a
actividade agrícola desenvolvida pelas entidades patronais dos respectivos trabalhadores.
Não podia, pois, um regulamento intervir nesse domínio, alterando
o regime contributivo fixado nas normas legais a que era suposto
dar mera execução, relativamente a certas entidades patronais e aos
seus trabalhadores.
E foi o que aconteceu, pela já apontada via indirecta: sem que
se tenham, através do regulamento, alterado as taxas contributivas,
excluiu-se do universo dos contribuintes que a elas estavam sujeitos
uma parte deles - os trabalhadores empregues em explorações agrícolas que se destinem essencialmente à produção de matérias-primas
para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos de empresas do sector secundário, e as próprias empresas.
E fez-se isso mediante uma curiosa afirmação: não se consideram
explorações agrícolas determinadas explorações agrícolas - só para
efeitos do diploma, claro . . .
Assim, e ao contrário do que mais tarde viria a afirmar o despacho
84/SESS/89, de 22 de Junho de 1989, publicado na II série, de 14
de Julho seguinte, do Diário da República, o decreto regulamentar
em apreciação não se limitou a interpretar a lei. Ao definir, restritivamente, o conceito de ”explorações agrícolas”, introduziu nela
uma nova configuração, que o texto do decreto-lei não comportava,
com consequências em relação às taxas aplicáveis aos contribuintes
envolvidos nessa inovadora delineação.
Conforme se viu, o Decreto-Lei no 401/86, de acordo com o seu
artigo 1o, ocupa-se ”das pessoas que trabalham em actividades agrícolas”, que o artigo 2o recorta de modo assaz amplo, considerando
como tal a silvicultura e a pecuária, e abrangendo ”as empresas, e
respectivos trabalhadores, que se dediquem à produção da pecuária,
da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura,
em que a terra tem como função predominante o suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial”. Abrange, pois, todos os trabalhadores agrícolas por conta
de outrem, independentemente do tipo de exploração agrícola em
que se ocupem, e do destino dado à respectiva produção, e todas
as suas entidades patronais.
É verdade que o no 2 do artigo 4o do Decreto Regulamentar no 75/86,
na redacção dada pelo Decreto Regulamentar no 9/88, ao distinguir
entre as entidades patronais que se inserem no sector primário e
aquelas que se integram no sector terciário, ainda que empregadoras,
também, de trabalhadores agrícolas, parece, até, concretizar os intentos do diploma legal regulamentado, expressos no seu preâmbulo:
diminuir o impacto causado a um sector economicamente débil pela
súbita imposição de um regime contributivo mais exigente. A contrario,
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dir-se-á, não há que ter igual cuidado relativamente a outro sector
de actividade.
Mas não pode acolher-se esta ideia.
O que ao titular do poder regulamentar cabe regulamentar é a
disciplina legal contida no diploma regulamentado, de modo a permitir
a sua aplicação prática. Não é a ele, mas ao próprio legislador, que
cumpre concretizar as intenções afirmadas no preâmbulo da lei. Esse
preâmbulo ilumina o regulamentador para melhor interpretar o espírito da lei, mas seria perverso que lhe fosse permitido usá-lo para
se afastar da disciplina estabelecida no texto da lei, a pretexto de
melhor atingir as intenções expressas na sua parte preambular.
E, no nosso caso, como se viu, o regime contributivo está fixado
no articulado do Decreto-Lei no 401/86 para todos os trabalhadores
agrícolas por conta de outrem, e para todas as suas entidades patronais,
sem qualquer distinção (e, menos, exclusão) assente no destino dado
à produção, ou na intenção com que é feita, ou na primacialidade
ou secundaridade da exploração agrícola enquanto actividade empresarial. O que parece dever, antes, ser interpretado no sentido de
que o legislador entendeu que mereciam o benefício de suportar taxas
contributivas transitoriamente inferiores às normais, todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, independentemente daquele
para quem trabalham, e todas as entidades que se dedicam à exploração agrícola, nela empregando trabalhadores, e não só aquelas
que fazem dessa exploração a sua actividade principal. E que foi
assim mesmo que quis concretizar, e concretizou, o princípio declarado
no preâmbulo do diploma.
Ao contrário do que pretendeu fazer o titular do poder regulamentar que emitiu o Decreto Regulamentar no 9/88.
Temos, pois, que, ao invés do que decidiu a sentença impugnada,
é ilegal o artigo único do Decreto Regulamentar no 9/88, de 3 de
Março, no segmento em que, acrescentando um no 2 ao artigo 4o
do Decreto Regulamentar no 75/86, de 30 de Dezembro, o fez em
contrariedade com o disposto nos artigos 5o e 6o do Decreto-Lei
no 401/86, de 2 de Dezembro, na medida em que nestas últimas normas
se estabelece o regime contributivo aplicável a todos os trabalhadores
agrícolas por conta de outrem, e respectivas entidades patronais, e
na norma regulamentar se quiseram excluir daquele regime algumas
dessas entidades patronais, e seus trabalhadores.
Ilegalidade essa que torna ilegal o acto tributário que dela fez
aplicação, e que no presente processo vem impugnado.»
Termos em que se acorda em conceder parcial provimento ao recurso e em revogar, em parte, a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a impugnação, e em anular o acto tributário,
na parte em que liquidou contribuições por aplicação de taxas superiores às previstas nos arts. 5o e 6o do D.L. no 401/86, de 2/12,
mantendo-o, porém, no mais.
Custas, na 1a Instância e neste S.T.A., a cargo da impugnante,
na proporção do seu decaímento, fixando-se aqui a procuradoria em
50 %.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Jorge
de Sousa — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Assunto:
Reclamação de créditos de IVA. Privilégio creditório mobiliário
geral. Direito real de garantia.
Doutrina que dimana da decisão:
Os créditos de IVA, na medida em que gozam de privilégio
creditório mobiliário geral, podem ser reclamados e graduados no lugar que lhes couber, apesar de não beneficiarem
de um direito real de garantia.
Recurso n.o 382/04-30, em que são recorrente a Fazenda Pública,
recorrida Anabela Lourenço Teixeira, e de que foi relator o Ex.mo
Juiz Conselheiro Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa que rejeitou graduar
os créditos reclamados por dívidas respeitantes a IVA de 1997, 1998
e 2000, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes
conclusões:
1. A Fazenda Pública reclamou créditos, referentes a IVA dos anos
de 1997, 1998 e 2000 respectivamente, conforme fls. 27 a 28 dos
presentes autos.
2. Os referidos créditos reclamados pela Fazenda Pública, foram
liminarmente rejeitados por carecerem de garantia real, nos termos
dos arts. 240o e 246o do Código de Procedimento e de Processo
Tributário.
3. Os créditos de natureza fiscal beneficiam de privilégios creditórios
previstos no Código Civil.
4. Nos termos da lei, o privilégio creditório consiste na faculdade
que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos credores
de serem pagos com preferência em relação a outros - arts. 733o
e seguintes do Código Civil.
5. O legislador ordinário tem atribuído em leis avulsas privilégios
a determinadas entidades, de que são exemplo os privilégios para
garantia de créditos pelas contribuições da Segurança Social (Dec.-Lei
103/80, de 9 de Maio).
6. A Fazenda Pública, entende que os privilégios mobiliários (e
imobiliários) gerais (ou especiais) constituem garantias reais para efeitos de poderem ser reclamados nos termos do artigo 865o, no 2, do
C.P.C., por terem por base um título exequível (certidão de dívida).
7. Face ao exposto, e tendo em atenção a doutrina e jurisprudência
existente sobre os privilégios creditórios, a douta sentença incorreu
em erro de direito na interpretação e aplicação das normas constantes
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nos arts. 240o, no 1, e 246o ambos do CPPT e 866o do Código do
Processo Civil.
8. Assim, ao não serem admitidos os créditos reclamados pela Fazenda Pública, foram violados os artigos 733o, 736o, 747o e 748o todos
do Código Civil, bem como, o artigo 865o, no 2, do C.P.C.
A recorrida não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
do provimento do recurso, conforme jurisprudência desta Secção do
STA, que cita.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - O objecto dos presentes recursos consiste em saber se devem
ou não ser reconhecidos os créditos reclamados de IVA de 1997,
1998 e 2000, na medida em que gozam de privilégio mobiliário geral
(arto 736o do CC), por não ser conhecida a existência de garantia
real.
Esta questão tem sido muito recentemente apreciada por esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em diversos arestos, pronunciando-se sempre e à excepção de um deles (Rec. no 612/04, de
7/7/04) em sentido afirmativo, cuja jurisprudência vamos aqui seguir,
já que não vemos motivo para a alterar.
Deste modo, escreve-se no Acórdão de 2/7/03, in rec. no 882/03,
que os créditos que gozam de privilégios mobiliário e imobiliário gerais, direitos reais de garantias, podem ser reclamados em execução
fiscal por créditos de impostos contra o devedor, “sendo que mal
se compreenderia que apontando a lei . . . o lugar preferente (cfr.
artigo 733o do CC) reservado a tais créditos na graduação, se vedasse
atinente reclamação visando, justamente, a sua consideração na fase
derradeira da sentença de verificação e graduação de créditos”.
Assim, “o no 1 do artigo 240o do Código de Procedimento e de
Processo Tributário, ao afirmar que “podem reclamar os seus créditos
(. . .) os credores que gozem de garantia real sobre os bens penhorados”, deve ser interpretado amplamente, de modo a terem-se por
abrangidos na sua estatuição, não apenas os credores que gozem de
garantia real, stricto sensu, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios creditórios” (Ac. desta Secção do STA de 4/2/04, in rec. no
2.078/03).
Voltando ao caso dos autos e como vimos, respeitando os créditos
reclamados a IVA, que gozam de privilégio mobiliário geral (art. 736o
do CC), não podem, assim, tais créditos deixar de ser reconhecidos
e graduados.
No mesmo sentido, pode ver-se, ainda, os Acórdãos desta Secção
do STA de 22/10/03, in rec. no 946/03, e de 16/06/04, in rec. no 442/04.
3 - Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente
recurso e revogar a sentença recorrida, devendo o Tribunal a quo
proferir nova sentença que não seja de rejeição liminar dos créditos
de IVA reclamados pelo motivo agora invocado e afastado.
Sem custas.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio Barbosa — António Pimpão.
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Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Assunto:
Oposição. Ilegalidade concreta da liquidação.
Doutrina que dimana da decisão:
Não pode a oposição fundamentar-se na ilegalidade concreta
da liquidação sempre que o acto tributário da liquidação
possa ser contestado no processo de impugnação.
Recurso n.o 418/04, em que são recorrente José Donas, L.da, e recorrida 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. José Donas, L.da, recorre da sentença que, no Tribunal Tributário
de 1a Instância do Porto, 2o Juízo, 2a Secção, rejeitou liminarmente
a oposição deduzida no processo de execução fiscal n.o 3379-02/900015.1
(SF Porto-4).
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
1) A oponente, ora, recorrente deduziu oposição à execução fiscal,
apresentando documentos (extractos das diversas contas do IVA) que
reflectem a realidade das transacções realizadas no exercício de 2002.
2) A administração fiscal não considerou devidas as deduções
efectuadas;
3) A administração fiscal peticiona IVA, juros compensatórios e
acrescidos/de mora legais;
4) A recorrente, fundamenta a oposição à execução deduzida com
base na alínea h), no que respeita aos juros de mora contidos no
título executivo e alínea i), no que respeita à ocorrência de factos
modificativos/extintivos da dívida executiva que afecta a sua exigibilidade e que a recorrente prova ou são susceptíveis de provar por
documento, do no 1 do artigo 204o do C.P.P.T.
5) Em relação aos juros de mora a Lei não assegura qualquer
via autónoma de impugnação do acto da entidade emitente do título
executivo e inexiste o facto tributário que justifique a dívida de imposto
exigida pela administração fiscal, o que constitui fundamento legal
e legítimo de oposição à execução, em tempo deduzida;
6) A dívida exequenda é inexigível, por indevida!
7) Impõem-se a revogação do despacho recorrido que, assim, rejeitou liminarmente a oposição à execução deduzida pela, ora, recorrente, com fundamento na manifesta improcedência da oposição;
8) O despacho “sub-recurso” viola o disposto nos artigos 204o,
no 1, alíneas h) e i), e artigo 209o, no 1, alínea c), do C.P.P.T.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que:
1) A discussão da legalidade da liquidação do imposto tem sede
própria na impugnação judicial, estando excluída a alegação de qualquer ilegalidade do acto tributário como fundamento de oposição
[arts. 97o, no 1, al. a), 99o e 204o, no 1 al. h), do CPPT).
2) Os juros de mora não foram objecto de acto tributário autónomo
de liquidação, cuja eventual específica ilegalidade pudesse constituir
fundamento de oposição, na medida em que não tivesse sido conferida
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à recorrente a possibilidade de impugnação judicial. No caso sub judicio a discordância da recorrente com a liquidação dos juros de mora
é consequência necessária da discordância com a liquidação do imposto, que deveria ter sido manifestada mediante dedução de impugnação judicial, como meio processual adequado (cfr. petição
art.16o).
3) A intempestividade é causa impeditiva da convolação da oposição
em impugnação judicial, nos termos enunciados na fundamentação
da decisão recorrida.
2. A decisão recorrida rejeitou liminarmente a oposição deduzida
sustentando, em síntese, que: A oponente, na petição inicial, refere,
em resumo, que apresentou oportunamente as declarações periódicas
de IVA, as quais reflectiam as transacções realizadas no exercício
de 2000, pelo que são inócuas as considerações da administração fiscal
no sentido de que procedeu a deduções indevidas desse imposto.
A oponente entende ter havido ilegalidade, por violação de lei,
na liquidação.
Percorridas as diversas alíneas do art. 204o, n.o 1, do CPPT a ilegalidade da liquidação só constitui fundamento de oposição nos casos
em que não esteja legalmente assegurado o meio de impugnação
judicial ou recurso contra o acto de liquidação em si - cf. al. h).
Contra liquidações de IVA está assegurado o meio de impugnação
judicial como forma de reacção contra quaisquer ilegalidades de que
padeça a liquidação: arts. 97o e 99o do CPPT.
Não se enquadrando o fundamento invocado em qualquer das previsões do art. 204o do CPPT e existindo legalmente meio judicial
de impugnação, não pode a oposição proceder.
Nos termos do art. 209o, n.o 1, al. c), do CPPT, sendo manifesta
a improcedência, a oposição deve ser liminarmente rejeitada.
Acrescentou que terminando a oponente o seu articulado solicitando que seja anulada a liquidação adicional tal pedido é consentâneo
com o processo de impugnação judicial mas já não com o de oposição
pelo que haveria que concluir que estaríamos perante um erro na
forma de processo.
Contudo existiria um obstáculo à convolação processual dos presentes autos de oposição em processo de impugnação não podendo
os autos ser aproveitados pois que deve rejeitar-se a impugnação
por manifesta extemporaneidade dado que, como se colhe dos títulos
executivos (cf. fls. 52 a 64), o prazo para pagamento voluntário do
IVA terminou em 31.07.2002.
Tendo a presente petição dado entrada em, 16.12.2002 (cf. fls. 2),
pode desde logo concluir-se que há muito se mostra ultrapassado
o prazo de 90 dias a que alude o art. 102o do CPPT.
3. A recorrente não questionando esta última parte da decisão
que se reporta à impossibilidade de convolação da petição de oposição
em impugnação porque esta sempre seria intempestiva defende contudo que a matéria alegada integraria fundamento de oposição.
Com efeito, nas conclusões das alegações, sustenta a recorrente
que deduziu oposição à execução fiscal, apresentando documentos
(extractos das diversas contas do IVA) que reflectem a realidade
das transacções realizadas no exercício de 2002, que a Administração
Fiscal não considerou devidas as deduções efectuadas, que a AF peticiona IVA, juros compensatórios e acrescidos/de mora legais pelo
que fundamenta a oposição à execução deduzida com base na alínea h),
no que respeita aos juros de mora contidos no título executivo e
alínea i), no que respeita à ocorrência de factos modificativos/extintivos
da dívida executiva que afecta a sua exigibilidade e que a recorrente
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prova ou são susceptíveis de provar por documento, nos termos do
no 1 do artigo 204o do C.P.P.T.
Acrescenta que em relação aos juros de mora a Lei não assegura
qualquer via autónoma de impugnação do acto da entidade emitente
do título executivo e inexiste o facto tributário que justifique a dívida
de imposto exigida pela administração fiscal.
Conclui que a dívida exequenda é inexigível, por indevida impondo-se a revogação do despacho recorrido que, assim, rejeitou liminarmente a oposição.
Nos termos do arto 204o, n.o 1, al. h), do CPPT e 286o, n.o 1,
al. g), do CPT pode a oposição ter por fundamento a “ilegalidade
da liquidação da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure
meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação”.
De acordo com este preceito a ilegalidade da liquidação só pode
servir de fundamento à oposição quando ao executado não tiver sido
facultada a possibilidade de reagir contra o acto da liquidação mediante impugnação ou recurso.
Assegurando a lei tal possibilidade de impugnação ou recurso contencioso do acto de liquidação restará ao interessado esta via.
Pretendeu o legislador, com os indicados preceitos que a ilegalidade
em concreto da dívida exequenda só permitisse fundamentar a oposição à execução quando, na falta de disposição legal, o executado
não pudesse reagir contra o acto de liquidação servindo-se da impugnação ou do recurso.
Desta forma foi alargado o âmbito da protecção dos administrados
no âmbito da execução fiscal em situação paralela à que admitiu
o recurso contra quaisquer actos administrativos lesivos, independentemente da sua forma, nos termos do arto 268o da CRP.
Na situação dos autos a oponente pretende discutir a legalidade
da liquidação do IVA e juros a que se reporta a execução a que
se referem os presentes autos o que podia ter questionado em sede
de impugnação.
Daí que se acompanhe o parecer do EMMP quando afirma que
a discussão da legalidade da liquidação do imposto tem sede própria
na impugnação judicial, estando excluída a alegação de qualquer ilegalidade do acto tributário como fundamento de oposição [arts. 97o,
no 1, al. a), 99o e 204o, no 1, al. h), CPPT]. Igualmente se acompanha
o mesmo parecer quando aí se afirma que os juros de mora não
foram objecto de acto tributário autónomo de liquidação, cuja eventual
específica ilegalidade pudesse constituir fundamento de oposição, na
medida em que não tivesse sido conferida à recorrente a possibilidade
de impugnação judicial e daí que no caso dos autos a discordância
da recorrente com a liquidação dos juros de mora é consequência
necessária da discordância com a liquidação do imposto, que deveria
ter sido manifestada mediante dedução de impugnação judicial, como
meio processual adequado.
Entende-se, ainda, que a intempestividade é causa impeditiva da
convolação da oposição em impugnação judicial, nos termos enunciados na fundamentação da decisão recorrida.
4. Nos termos expostos nega-se provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — António Pimpão (relator) — Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.
4
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Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Assunto:
Empresa municipal. Lei n.o 58/98, de 18 de Agosto. Custas.
Isenção. Regulamento das Custas dos Processos Tributários.
Doutrina que dimana da decisão:
As empresas municipais não estavam isentas de custas no
domínio do Regulamento das Custas dos Processos Tributários.
Recurso n.o 470/04-30, em que são recorrente Águas de Gaia, Empresa
Municipal, 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. ÁGUAS DE GAIA, Empresa Municipal, com sede na rua 14
de Outubro, 343, Vila Nova de Gaia, impugnou judicialmente, junto
do então Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, a liquidação
do imposto municipal de Sisa, praticada pelo chefe da repartição
de Finanças de Vila Nova de Gaia.
Invocou ainda estar isenta do pagamento de custas, nos termos
do art. 3o do Regulamento das Custas dos Processos Tributários.
O M.mo Juiz do 1o Juízo daquele Tribunal, para além de ter admitido
liminarmente a impugnação, decidiu que a impugnante não goza da
invocada isenção do pagamento de custas.
Inconformada com a decisão, no tocante a este último segmento,
a impugnante interpôs recurso para este Supremo Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
A. A questão que se coloca neste recurso jurisdicional é a de saber
se as empresas municipais - categoria na qual se insere a recorrente se
enquadram no tipo legal de isenção do artigo 3o do Regulamento
das Custas dos Processos Tributários (RCPT);
B. Não se contesta que as empresas públicas, face ao disposto no
artigo 416o do Código Administrativo (CA), não se enquadram na
categoria de pessoas colectivas de utilidade pública administrativa;
C. O mesmo já não se pode dizer quanto ao entendimento vertido
no despacho judicial objecto do presente recurso de as empresas públicas municipais, para efeitos da alínea a) do n.o 1 do artigo 3o
do RCPT, não serem consideradas como uma espécie do género dos
institutos públicos nem como fazendo parte integrante do conjunto
de entidades públicas por intermédio das quais pode ser desenvolvida
a administração pública indirecta e, por consequência, recusar-se a
sua integração na expressão legal “Estado, incluindo os seus serviços
e organismos, ainda que personalizados”.
Senão vejamos,
D. É indiscutível que a formulação legal do preceito normativo
referido no ponto anterior (especialmente na parte em que se refere
aos “serviços e organismos”) abarca a chamada administração pública
indirecta;

E. A administração pública indirecta é desenvolvida através dos
institutos públicos - e, para aqueles que entendam que as empresas
públicas (designadamente as municipais) não se inserem na categoria
dos institutos públicos, pelas próprias empresas públicas;
F. Por sua vez, a categoria de institutos públicos engloba várias
espécies de organismos, entre as quais se destacam as empresas públicas, designadamente as municipais;
G. Por uma forma (pela sua qualificação como espécie do género
de institutos públicos) ou por outra (pela sua integração na administração pública indirecta), o certo é que as empresas públicas (designadamente as municipais) integram aquilo que se designa de administração pública indirecta, pelo que não se vislumbra, como é que
as empresas públicas municipais possam, sem mais, ser subtraídas
do tipo legal da alínea a) do n.o 1 do artigo 3o do RCPT;
H. Não pode proceder tal interpretação, porquanto, em primeiro
lugar, no caso em apreço, o elemento gramatical (o texto ou a “letra
da lei”) não (pode) desempenha(r) a função negativa que lhe é reconhecido em matéria de interpretação de normas;
I. Em segundo lugar, de modo algum se pode considerar compreendido entre os sentidos possíveis da lei o putativo pensamento
legislativo (subtracção das empresas públicas municipais do âmbito
de incidência da alínea a) do no 1 do artigo 3o do RCPT), pois aquele
não tem um mínimo de correspondência na letra da lei;
Sem prejuízo,
J. O resultado a que se pretende chegar (isenção de custas das
empresas públicas municipais) pode igualmente ser alcançado pela
via de uma interpretação extensiva (não da alínea a), mas da alínea
e) do no 1 do artigo 3o do RCPT, dada a estreita ligação entre as
empresas públicas municipais e as autarquias locais;
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Em causa nos autos está saber se a impugnante goza ou não
de isenção de custas.
A recorrente, “Águas de Gaia, Empresa Municipal”, defende que
sim, encontrando arrimo legal, seja na alínea a) do no1 do artigo 3o
do Regulamento das Custas dos Processos Tributários (RCPT), seja,
em última análise, na alínea e) do citado normativo.
Vejamos.
Estatui o n. 1 do art. 3o do Regulamento das Custas dos Processos
Tributários (DL no 29/98, de 11/2):
«Sem prejuízo do disposto em lei especial, são unicamente isentos
de custas:
a) O Estado, incluindo os seus serviços e organismos, ainda que
personalizados;
(. . .).
e) As autarquias locais e as associações e federações de municípios.
(. . .).»
Quid juris?
Será que a recorrente beneficia da isenção de custas? Como vimos
acima, a recorrente centra prevalentemente o seu discurso na al. a)
do n.o 1 do art. 3o do RCPT.
E defende que, tratando-se de um instituto público, ou, ao menos,
integrando-se na chamada administração pública indirecta, por isso
goza da pretendida isenção de custas.
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E toda esta argumentação visa contrariar a posição expressa pelo
M.mo Juiz a quo que decidiu que as empresas municipais não gozam
de isenção de custas “por se entender que não se enquadram no
género institutos públicos, para o efeito da alínea a) do no 1 do art. 3o
do RCPT”.
Será assim?
Será que as empresas municipais são institutos públicos, ou, ao
menos, será que se integram na administração indirecta do Estado?
Entendemos que não.
As empresas municipais não são institutos públicos, nem se integram
na denominada administração indirecta do Estado.
Na verdade, as empresas públicas municipais (como a recorrente),
regem-se, nos termos do no 3 da Lei no 58/98, de 18/8, pela “presente
lei, pelos respectivos estatutos e, subsidiariamente, pelo regime das
empresas públicas e, no que neste não for especialmente regulado,
pelas normas aplicáveis às sociedades comerciais”.
Trata-se pois de “administração sob a forma empresarial”, como
lhes chama Rui Guerra da Fonseca, in Rev. Ministério Público, no 90,
págs. 125/6, pelo que se tratará de “novas formas de administração
pública” (vide acórdão deste STA de 6/11/2002 - rec. no 1135/02).
Falece pois, e desde logo, a argumentação aduzida pela recorrente,
neste segmento do recurso.
Só que a nosso ver a questão pode ser vista noutra perspectiva,
que é a seguinte:
A expressão “serviços e organismos, ainda que personalizados”,
referida na citada al. a) do n. 1 do preceito citado, há-de reportar-se
ao Estado: ou seja, serão serviços e organismos do Estado.
Ora, as empresas municipais, criadas por “municípios ... associações
de municípios e ... regiões administrativas” (para utilizar a expressão
do art. 1o da referida Lei n. 58/98) não se integram no conceito de
“serviços e organismos” do Estado.
Não se lhes aplica assim a alínea a) do citado normativo, por isso
que a recorrente foi criada pelo Município de Vila Nova de Gaia,
como reconhece a recorrente no art. 2o da petição inicial.
A nosso ver, mais relevante seria a alegação de que a isenção estaria
prevista na já citada alínea e) do n. 1 do art. 3o do Regulamento
das Custas dos Processos Tributários, interpretada extensivamente.
Mas não cremos que este seja o melhor entendimento da norma
citada. Na verdade, se o legislador quisesse que as empresas municipais
estivessem isentas de custas referi-lo-ia expressamente, à semelhança
do que fez para os “serviços e organismos do Estado”, como se vê
da já referida alínea a) do no 1 do citado normativo.
Depois porque a moderna tendência no tocante ao pagamento de
custas é no sentido inverso, a pontos de actualmente nem o Estado
nem as autarquias beneficiarem de isenção de custas - vide, a propósito
o actual Código das Custas Judiciais, na versão do DL no 324/2003,
de 27/12 (vide art. 2o).
Concluímos assim que a recorrente não beneficia da isenção de
custas.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Assunto:
IVA. Métodos indiciários. Recurso jurisdicional. STA. Insindicabilidade da matéria de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Se os peritos dos Serviços da Fiscalização Tributária detectaram vendas sonegadas pelo impugnante, e se o sujeito
passivo não possui os registos a que alude o artigo 46.o
do Código do IVA, impeditivo de um juízo de valor dos
respectivos apuros diários, justifica-se o recurso a métodos
indiciários.
II — Nos processos inicialmente julgados pelo Tribunal Tributário de 1.a Instância o Supremo Tribunal Administrativo apenas conhece de direito.
III — Fixada a matéria de facto pelo Tribunal Central Administrativo, que aceitou a materialidade vertida no relatório
inspectivo, o Supremo Tribunal Administrativo tem de
acatar o assim decidido, a menos que haja ofensa de
disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova
para a existência do facto, ou que fixe a força de determinado meio de prova.
Recurso n.o 578/04-30. Recorrente: José Daniel Pinto de Matos; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Lúcio
Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. JOSÉ DANIEL PINTO DE MATOS, identificado nos autos, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal Tributário de 1a Instância de Viana do Castelo, a liquidação de IVA do ano de 1990.
O M.mo Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação procedente.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso para o TCA.
Este, por acórdão de 08/07/2003, concedeu provimento ao recurso,
revogou a sentença recorrida, julgando a impugnação improcedente,
mas não conhecendo da questão respeitante a juros compensatórios.
Foi a vez do impugnante discordar desta decisão, no segmento
respeitante à improcedência da impugnação, dela interpondo recurso
para este Supremo Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
1. A Administração considerou que o impugnante no exercício de
1990, sonegou vendas no valor de 2.360.565$00.
2. Para chegar a esse valor a Administração considerou as vendas
declaradas e que foram de 809.347$00 e os consumos de 2.881.738$00;
3. Haveria assim uma margem de comercialização sobre os consumos negativa de 71%.
4. Porém e como facilmente se alcança, a Administração partiu
do pressuposto de que todos os consumos foram vendidos e que quando o recorrente trespassou o estabelecimento, não existiriam quaisquer
existências.
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5. Tal pressuposto revela-se ostensivamente errado, uma vez que,
como ficou provado, o trespasse envolveu diversas existências, nomeadamente 1439 pares de sapatos; 38 cintos, 14 T-Shirt e 12 sacos
de viagem.
6. Pelo exposto não será correcto fazer incidir o IVA sobre o total
dos consumos, pois como se viu e ficou provado, as mercadorias supra-referidas, não foram vendidos.
7. Circunstância essa que por si só, é no nosso entender suficiente
para fazer cair por terra a fundamentação e os pressupostos em que
assentou a actuação da Administração, com a consequente anulação
da liquidação em causa.
8. Acresce ao referido, que o valor a que chegou a Administração
é perfeitamente anormal do ponto de vista de historial das vendas
do estabelecimento da impugnante, sem que a AF apresente qualquer
justificação para tal.
9. Com efeito, e como resulta dos autos, veremos que o valor das
vendas a que chega a AF, e que é de 3.169.912$00, reporta-se apenas
a 6 meses e dez dias, valor esse que extrapolado para o ano inteiro
rondaria os 6.300 contos,
10. Quando no ano de 1988 o valor das vendas foi de 4672 contos
e no ano de 1989 foi de 4083 contos.
11. Assim aquele valor de 6300 contos apresenta-se como um valor
irreal por inatingível face ao historial de vendas do estabelecimento
nos anos anteriores.
12. Bem como pela a tendência decrescente que se verificou entre
1988 e 1989;
13. E finalmente, com o próprio facto do trespasse e respectivo
valor, pois se se assistisse a um incremento de vendas como aquele
para que aponta a administração, dificilmente se compreenderia que
o impugnante se desfizesse do estabelecimento pelo preço de 2.200
contos.
14. Mais, na lógica da AF, teria havido uma liquidação total das
existências o que só se compreenderia se os preços dos artigos tivessem
baixado consideravelmente. Mas, nesse contexto, ficaria em causa a
taxa de comercialização de 10% fixada pela AF.
15. Por tudo o exposto supra resulta clara e inequivocamente que
os pressupostos em que assentou a quantificação da matéria colectável
são erróneos, pelo que não será de manter a liquidação impugnada.
16. 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,
17. Documento esse que preenche todos os requisitos exigidos pela
lei na altura, nomeadamente o art. 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.
18. 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.
19. 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?).
20. Assim sendo, forçoso será concluir que, seguramente por lapso,
o Tribunal não considerou a existência do doc. 3 da impugnação
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(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,
21. Mesmo 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.
22. Para além disso e contrariamente ao que parece ser o entendimento da Administração, constituindo o trespasse uma operação
não sujeita a IVA desde que o novo dono seja sujeito passivo de
IVA, nos termos do no 4 do art. 3.o do respectivo Código, o impugnante
não estava obrigado a passar qualquer factura, nos termos do no.
1, alínea b), do art. 28o do CIVA, pelo que ao não fazê-lo não cometeu
qualquer ilegalidade nem poderá de alguma forma ser penalizado,
como parece entender o douto acórdão recorrido.
23. A Administração Fiscal não indica factos concretos verificados,
donde possa concluir-se pela existência dos pressupostos legais dos
quais depende o apuramento do imposto pelo método presuntivo,
24. Limitando-se a referir que o Sujeito Passivo não possuía os
registos a que alude o art. 46.o do IVA, quando de facto, como vimos,
tais registos existem e constam de fls. 16 a 22 dos autos, sendo que
a Administração não justifica qual o motivo pelo qual, no seu entender,
tais registos não estão conformes o estipulado no art. 46.o do CIVA,
25. Face ao que sermos forçados a concluir que falecem também
todos os pressupostos de que a lei faz depender o acesso aos métodos
indiciários, que como tal não eram legítimos e não será de considerar
a liquidação obtida através de tais presunções.
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 fixada no TCA:
”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.
b) No dia 7-3-1996, o impugnante, ora recorrido, apresentou impugnação judicial contra a liquidação dita em a).
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”.
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.
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”.
f) Ainda o mesmo relatório refere também que - cf. fls. 30 do
documento de folhas 28 a 31: 1. “assim, presumiremos uma percen-
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tagem 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/l0, e normalmente nesta
situação os contribuintes liquidarem os seus “stocks”;
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.”
O TCA deu ainda como não provados os seguintes factos:
- Que o impugnante possuísse os registos a que alude o artigo
o
46 do Código do IVA;
- Que sejam desajustadas ao caso as percentagens de 10%, 30%
e 40%, ditas em 1. e 2. al. f).
3. Sendo estes os factos, vejamos agora o direito.
No preâmbulo das suas alegações de recurso, o recorrente delimitou, com precisão o objecto do recurso.
Escreveu:
«(...) a única questão que importa agora analisar, resume-se tão
só à questão de saber se, face à matéria dada como provada, era
ou não legítimo por parte da AF o recurso aos métodos indiciários
para apuramento do IVA liquidado ao recorrente.”
É pois a questão que importa analisar.
Dispunha o art. 84o do CIVA, na redacção vigente à data:
«1. O chefe da repartição de finanças competente procederá à rectificação das declarações dos sujeitos passivos quando fundamentadamente considere que nelas figura um imposto inferior ou uma dedução superior aos devidos, liquidando-se adicionalmente a diferença.
2. As inexactidões ou omissões praticadas nas declarações poderão
resultar directamente do seu conteúdo, do confronto com declarações
respeitantes a períodos de imposto anteriores ou com outros elementos
de que disponha, designadamente os relativos ao IRS ou IRC.
3. As inexactidões ou omissões poderão igualmente ser constatadas
em visita de fiscalização efectuada nas instalações do sujeito passivo,
através do exame dos seus elementos de escrita, bem como da verificação das existências físicas do estabelecimento.
4. Se for demonstrado, sem margem para dúvidas, que foram praticadas omissões ou inexactidões no registo e na declaração a que
se referem, respectivamente, a alínea a) do n.o 2 do art. 65o e a
alínea c) do n. 1 do artigo 67o, proceder-se-á à tributação do ano
em causa com base nas operações que o sujeito passivo presumivelmente efectuou, sem ter em conta o disposto no n.o 1 do art.
60o.”
Pois bem.
Do probatório do acórdão recorrido resulta que os peritos dos
Serviços da Fiscalização Tributária detectaram vendas sonegadas pelo
impugnante e que o sujeito passivo não possui os registos a que alude
o artigo 46.o do Código do IVA, que impossibilitou os peritos de
fazer um juízo de valor dos respectivos apuros diários, sendo que
o TCA expressamente deu como não provado que o impugnante possuísse os registos a que alude o dito art. 46o do Código do IVA.
Assim, é evidente que face a um tal probatório, aceita-se a consequência tirada no acórdão recorrido, segundo o qual se justificou
o recurso a métodos indiciários.

1429
É certo que o recorrente discorda frontalmente do relatório da
fiscalização.
Porém, o respectivo relatório e os factos neles descritos têm o
aval do acórdão recorrido.
Assim, o que está especialmente em causa é a possibilidade de
um eventual erro na apreciação da prova, por parte do Tribunal de
2a Instância.
Mas tal hipotético erro escapa à censura deste Tribunal.
É que a apreciação da matéria de facto está, no caso concreto,
vedada a este Supremo Tribunal, face ao disposto no art. 21o, no
4 do anterior ETAF, aqui aplicável, que dispunha:
«A Secção de Contencioso Tributário apenas conhece de matéria
de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a Instância e pelos tribunais fiscais aduaneiros.»
Mas tal regra admite excepções, quais sejam as decorrentes do
no 2 do art. 722o do C. P. Civil, aplicável exvi do art. 2o, al. e) do
CPPT, a saber:
«Ofensa duma disposição expressa da lei que exija certa espécie
de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado
meio de prova.»
Não estando em causa esta previsão legal, que aliás não vem sequer
alegada, é evidente que o aresto recorrido não é passível de censura.
Na verdade, este Supremo Tribunal só pode sindicar o erro na
apreciação das provas e na fixação dos factos materiais, nos limitados
termos do já referido art. 722o, n.o 2, do CPC.
Escreve Alberto dos Reis (1):
«O Supremo não é um tribunal de 3a Instância; é um tribunal
de revista. Com isto quer significar-se que o Supremo não conhece
de questões de facto; conhece somente de questões de direito.
As questões de facto ficam arrumadas definitivamente na Relação;
ao Supremo cumpre acatar a decisão do tribunal de 2a instância sobre
a matéria de facto; a sua função é definir o regime jurídico adequado
aos factos fixados pela Relação e fazer aplicação dele a esses factos.»
Defende ainda o impugnante que possuía, diferentemente do que
sustenta a fiscalização e o acórdão recorrido, um livro de registo
de vendas de mercadorias, assim dando cumprimento ao disposto
no art. 46o do CIVA, documento 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”.
Mas o acórdão recorrido, para além de não considerar provado
que o impugnante possuísse os registos a que alude o artigo 46o do
Código do IVA, explicitou o porquê, e nestes termos:
«(...) o documento de fls. 16 a 22, apresentado pelo impugnante,
ora recorrido, não é o livro de registos a que alude o art. 46o do
Código do IVA, e constitui um mero registo de apuro de caixa dos
meses de Janeiro a Junho de 1990, não incluindo sequer a totalidade
dos períodos de IVA em questão (1o, 2o e 3o trimestres do ano de
1990)».
Acresce dizer, na esteira do EPGA, que “a dúvida insanável sobre
a inclusão no trespasse das mercadorias eventualmente existentes no
estabelecimento inscreve-se no domínio da matéria de facto, insindicável pelo STA”, que a alínea g) do probatório comprova o teor
(1) Código de Processo Civil, anotado, Volume VI, reimpressão, pág. 28.
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da escritura de trespasse mas não a sua conformidade com a realidade”, sendo, porém, que “a hipotética transmissão das mercadorias
não foi titulada por factura com menção de não sujeição a IVA (art.
3o, no 4, CIVA), nem registada nos termos do POC nas contabilidades
do trespassante (recorrente) e da trespassária para relevação fiscal”.
Em suma: o recurso está votado ao insucesso.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.

Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Matéria de facto e matéria de direito.
Incompetência em razão da hierarquia. Recurso de despacho
de indeferimento liminar. Oposição à execução fiscal. Discussão da legalidade concreta da liquidação.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Para determinação da competência hierárquica, à face
do preceituado nos artigos 32.o, n.o 1, alínea b), do ETAF
e 167.o do Código de Processo Tributário, o que é relevante
é que o recorrente, nas alegações 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.
II — No entanto, relativamente a despachos de indeferimento
liminar, quando está em causa a rejeição da petição de
oposição à execução fiscal por falta de invocação de um
fundamento admissível de oposição, a questão que se
coloca ao Tribunal é, em regra, uma questão exclusivamente de direito, que é a de saber se os fundamentos
invocados se podem enquadrar em qualquer dos fundamentos legalmente admissíveis.
III — Por isso, em regra, são irrelevantes as afirmações factuais
que o recorrente eventualmente faça nas alegações de
recurso jurisdicional, pois a questão a apreciar é apenas
a da admissibilidade da petição, à face do seu teor.
IV — Apenas é permitida a discussão em oposição à execução
fiscal da legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda, ao abrigo da alínea h) do n.o 1 do art. 204.o
do C.P.P.T., quando a lei não prevê meio de impugnação
contenciosa dessa liquidação, o que não é o caso das
liquidações de I.V.A., que são impugnáveis através de
impugnação judicial, nos termos dos arts. 90.o n.o 1, do
C.I.V.A. e 102.o, n.o 1, do C.P.P.T.
V — Para efeito de decidir o indeferimento liminar de oposição
à execução fiscal, o que releva, a nível dos fundamentos

invocados, é o que consta da petição e não o que o
recorrente possa vir a alegar posteriormente.
Recurso n.o 583/04. Recorrente: Viambiente - Gestão Ambiental, Ld.a;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Jorge
de Sousa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - VIAMBIENTE - Gestão Ambiental, Lda, deduziu oposição
à execução fiscal que contra ele foi instaurada para cobrança de dívida
de I.V.A., invocando, em suma, que nunca exerceu qualquer actividade, não efectuando qualquer operação jurídica sujeita a I.V.A.,
tendo apresentado uma declaração mod. 1700, relativa à cessação
de actividade para efeitos e I.V.A. em Junho de 1999, e pedindo
que a liquidação seja anulada.
O Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto indeferiu liminarmente a oposição, por entender que o oponente pretende discutir
a legalidade em concreto da liquidação da dívida exequenda e a lei
concede-lhe meio de impugnação do acto de liquidação.
Inconformada, a oponente interpôs o presente recurso para este
Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as
seguintes conclusões:
a) A recorrente só foi notificada da execução;
b) não tem qualquer ideia de ter sido notificada de qualquer
liquidação;
c) assim o único meio que lhe restava de reagir contra tal era
a oposição,
d) tal está assim integrado na alínea h) do art.o 204.o do C.P.P.T.;
e) além disso como pode ser feita uma liquidação a um empresa
que nada facturou desde praticamente a sua constituição.
f) e muito menos de IVA.
g) e nos valores que são liquidados;
h) além de que foi cessada a actividade para efeitos de I.V.A.
em 30/04/1999, logo não pode dever nada em 2000;
i) não tendo sido notificada da liquidação contra ela não podia
reagir;
j) assim só podia reagir contra a execução, nos termos do disposto
no art. 204.o, n.o 1, al. h), do C.P.P.T.;
k) e assim sendo teria de seguir os termos do disposto no n.o 2
do mesmo artigo ou seja os termos do processo de impugnação.
l) assim ao rejeitar liminarmente a oposição a douta sentença violou
o disposto no art. 204.o, n.os 1, al.) h), e 2, do C.P.P.T.;
m) e como foi junto documento comprovativo da impossibilidade
de existência da dívida, também nos termos do disposto na al. i)
do art. 204.o do C.P.P.T.;
n) desta forma deve ser revogada a douta sentença e proferida
outra que mande prosseguir os autos até ao seu final.
o) Assim se fazendo Justiça Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos seguintes termos:
«Se se entender (na esteira da jurisprudência de que é paradigma
o ac. de 3-10-2001, rec. 26110) que este S.T.A. é competente para conhecer do recurso, não obstante o Recorrente alegar, abundantemente,
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matéria de facto, então o julgado é de confirmar porque, na verdade,
o impugnante, na petição inicial, não alega nenhum facto susceptível
de integrar qualquer dos fundamentos de oposição à execução previstos
no art. 204.o do C.P.P.T.
Termos em que sou de parecer que o recurso merece provimento,
(a não se entender, antes, que a Secção e incompetente em razão da
hierarquia.»
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Corridos os vistos legais, nada obsta à decisão,
2 - Importa apreciar, em primeiro lugar, a referida questão prévia
da incompetência, já que o conhecimento da competência, nos termos
do art. 3.o da L.P.T.A., deve preceder o de qualquer outra questão.
O art. 32.o, n.o 1, alínea b), do E.T.A.F. de 1984 estabelece que
compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer dos recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância, com
exclusivo fundamento em matéria de direito.
O art. 41.o, n.o 1, alínea a), do mesmo diploma atribui competência
ao Tribunal Central Administrativo (antes da instalação deste Tribunal, a competência era atribuída ao Tribunal Tributário de 2a Instância) para conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários
de 1a instância, com excepção dos referidos na citada alínea b) do
n.o 1 do art. 32.o.
Em consonância com esta norma, o art. 280.o, n.o 1, do C.P.P.T.
prescreve que das decisões dos tribunais tributários de 1.a instância
cabe recurso, no prazo de 10 dias, a interpor pelo impugnante, recorrente, executado, oponente ou embargante, pelo Ministério Público, pelo representante da Fazenda Pública e por qualquer outro
interveniente que no processo fique vencido, 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
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
A infracção das regras da competência em razão da hierarquia
determina a incompetência absoluta do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada até ao trânsito em
julgado da decisão final (art. 16.o, n.os 1 e 2, do C.P.P.T.).
3 - O Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que a
competência afere-se pelo quid disputatum, que não pelo quid decisum, pelo que é indiferente, para efeito de apreciação da competência, determinar a atendibilidade ou o relevo e concretamente
podem ter as afirmações factuais feitas pelo recorrente no julgamento
do recurso, devendo entender-se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que o recorrente
afirma factos que não foram tidos como assentes na decisão recorrida.
No entanto, esta jurisprudência só tem justificação nos casos em
que as afirmações factuais podem, abstractamente, ser tidas em consideração na decisão do recurso, não se justificando nos casos em
que a decisão, pela própria natureza da questão a decidir, é insusceptível de ser influenciada por afirmações de factos.
Relativamente a despachos de indeferimento liminar, quando está
em causa a rejeição da petição de oposição à execução fiscal por
falta de invocação de um fundamento admissível de oposição, a questão que se coloca ao Tribunal é, em regra, uma questão exclusivamente
de direito, que é a de saber se os fundamentos invocados se podem
enquadrar em qualquer dos fundamentos legalmente admissíveis.
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Por isso, são irrelevantes as afirmações factuais que o recorrente
faça nas alegações de recurso jurisdicional, pois a questão a apreciar
é sempre apenas a da admissibilidade da petição, à face do seu teor.
É essa, precisamente, a situação que se depara no presente recurso
e, por isso, este, pela própria natureza da questão que tem de ser
decidida, tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.
Nestes termos, improcede a arguição de incompetência em razão
da hierarquia.
4 - Como se vê pela petição de oposição, a Recorrente afirma
que foi efectuada uma liquidação de I.V.A., que nunca exerceu qualquer actividade nem efectuou qualquer operação sujeita a I.V.A. e
que tinha apresentado declaração de cessação de actividade em 1999
(o I.V.A. refere-se ao ano 2000), pretendendo que seja anulada a
liquidação.
Ao formular esta pretensão, a Recorrente está a pretender discutir
a legalidade da dívida exequenda.
No art. 204.o do C.P.P.T. estabelecem-se, taxativamente, os fundamentos de oposição à execução fiscal, como resulta do seu texto
em que se refere que “a oposição só poderá ter algum dos seguintes
fundamentos”.
No presente recurso, o recorrente defende que a oposição se enquadra nas alíneas h) e i) do n.o 1 do art. 204.o do C.P.P.T., sendo
pois essa a questão que há que apreciar.
5 - Nas alíneas h) e i) do n.o 1 do art. 204.o do C.P.P.T., prevêem-se,
como fundamentos de oposição à execução fiscal, a “Ilegalidade da
liquidação da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure meio
judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação” [alínea
h)] e “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 de exclusiva competência da entidade que
houver extraído o título” [alínea i)].
Antes de mais, convém esclarecer que, para efeito de decidir o
indeferimento liminar, o que releva, a nível dos fundamentos invocados, não pode deixar de ser o que consta da petição e não o que
o recorrente possa vir a alegar posteriormente.
Na petição de oposição a Recorrente não alega que não foi notificada da liquidação nem alega qualquer situação enquadrável na
alínea i) referida, pelo que a eventual falta de notificação, susceptível
de afectar a eficácia da mesma e constituir fundamento de oposição
enquadrável nesta alínea, não pode ser considerada para efeito de
apreciar a questão da rejeição liminar.
Relativamente aos fundamentos de oposição que a Recorrente invoca na petição, é manifesto que a sua apreciação envolve apreciação
da legalidade em concreto da liquidação da dívida exequenda.
Por isso, como resulta expressamente do texto da referida alínea
h), só seria viável a apreciação dessa legalidade em oposição à execução
fiscal se a lei não previsse meio de impugnação contenciosa das liquidações de I.V.A.
Mas isso, não sucede, pois essas liquidações são impugnáveis através
de impugnação judicial, como resulta do preceituado nos arts. 90.o,
o
n. 1, do C.I.V.A. (redacções do Decreto-Lei n.o 7/96, de 7 de Fevereiro, e 160/2003, de 19 de Julho) e 102.o do C.P.P.T.
Por isso, prevendo a lei meio de impugnação contenciosa das liquidações de I.V.A., não é admissível a discussão da legalidade das
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mesmas em oposição à execução fiscal, ao abrigo da referida alínea
h).
Nestas condições, tem de concluir-se pela ilegalidade da dedução
de oposição, por a Recorrente não ter alegado qualquer dos fundamentos admitidos neste n.o 1 do art. 204.o, situação esta em que
se justifica a rejeição liminar, por força do preceituado na alínea
b) do n.o 1 do art. 209.o.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em
confirmar a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 50%.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — Jorge de Sousa (relator) — Pimenta do Vale — Vítor Meira.

Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Assunto:
Recurso jurisdicional de decisão assente em diversos fundamentos, cada um deles bastante para a suportar. Consequência de o recorrente questionar apenas um desses
fundamentos.
Doutrina que dimana da decisão:
Não pode ser provido o recurso jurisdicional em que se impugna
uma sentença que anulou um acto tributário de liquidação
por reconhecer nele três fontes de ilegalidade - aplicação
de norma inconstitucional, por violação do princípio da
igualdade; violação do caso julgado; e aplicação de norma
contrária a uma directiva comunitária - se o recorrente,
nas alegações de recurso, e respectivas conclusões, apenas
contraria o decidido quanto à ofensa de caso julgado, sem
questionar a sentença nos segmentos sobrantes, já que cada
um deles é bastante para, por si só, sustentar a decisão
anulatória.
Recurso n.o 589/04; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Banco
BPI, S.A.; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença da M.ma. Juíza
da 2a Secção do 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância do
Porto que julgou procedente a impugnação do acto de liquidação
de emolumentos registrais deduzida por BANCO BPI, S.A., com sede
no Porto.
Formula as seguintes conclusões:
«1
Contrariamente ao alegado pela impugnante e aceite pela douta
sentença, a questão da natureza jurídica da participação emolumentar

e da sua conformidade ou não com a Directiva 69/335/CEE, nunca
foi discutida, nem nos tribunais nacionais, nem o T.J.C.E.;
2
Entendeu a douta sentença, existir vício de sentença transitada em
julgado, em sede de execução de sentença, contudo, conforme consagrado na Acórdão do S.T.A., de 02/07/2003, o que existe é uma
“compensação” ou “um encontro de contas”, a operar, na execução
da sentença anulatória da liquidação, tendo em vista o montante emolumentar devido face às novas tabelas, sem que tal constitua qualquer
ofensa ao caso julgado constante da sentença a executar, defendendo
mesmo que, «a referida compensação ou encontro de contas, resultante da lei, não constitui acto de inexecução da sentença, oferecendo-se, ao contrário, como sua execução natural, face à Lei
no 85/2001»;
3
Sendo a compensação uma forma de extinção da obrigação tributária, prevista no artigo 40o da L.G.T. e na al. c) do n.o 1 do
art.o 853o do C. P. Civi1, não padece a liquidação impugnada de
qualquer ilegalidade susceptível de conduzir à sua anulação;
4
Constituindo as receitas em apreço a nomenclatura de taxas, criadas
por Lei da Assembleia da República - Lei no 85/2001nem mesmo
se poderá invocar a sua inconstitucionalidade face à sua aplicação
retroactiva, uma vez que, o princípio da não retroactividade, previsto
no artigo 103o, n.o 3, da C.R.P. apenas se aplica aos impostos;
5
Por conseguinte, pela douta sentença sob recurso foram violadas
as seguintes normas legais: n.o 4 do art.o 10o da Lei no 85/2001;
art.o 853o, n.o 1, a1. c), do C.P.C., bem como, art.o 40o da L.G.
Tributária.
Termos em que se requer o provimento do presente recurso, revogando-se a douta sentença recorrida.»
1.2. A recorrida conclui deste modo as suas contra-alegações:
«1a
A participação emolumentar impugnada nos presentes autos foi
calculada nos termos da Tabela de Emolumentos aprovada pela Portaria n.o 883/89, cuja desconformidade com o direito comunitário já
foi declarada pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias;
PELO QUE
2a
É indisputável que a participação emolumentar exigida pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, ao abrigo do disposto
no n.o 4 do art. 10.o da Lei no 85/2001, calculada em função do valor
do acto, infringe o direito comunitário, designadamente a Directiva
69/335/CEE;
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3a

Note-se que a participação emolumentar é uma componente variável da remuneração atribuída pelo Estado aos funcionários públicos
dos serviços do registo e do notariado, obtida em função dos emolumentos cobrados aos particulares pelo serviço púbico em causa;
4

a

Sendo os emolumentos receitas que o Estado recebe por força
de obrigações impostas aos cidadãos pela lei, constituindo verdadeiras
receitas coactivas, pelos mesmos motivos, as quantias denominadas
como “participação emolumentar”, retiradas daqueles montantes cobrados a título de emolumentos, são receitas obtidas de forma coerciva
pelo Estado;

10a
O acto de liquidação em causa foi, portanto, praticado em violação
do caso julgado, pelo que se encontra ferido de nulidade, consoante
decorre da al. h) do n.o 2 do art. 133o do C. P. A.;
11a
A parte final do n.o 4 do art. 10o da Lei n.o 85/2001, de 4 de
Agosto, enferma de patente inconstitucionalidade, por violação do
disposto do n.o 2 do art. 205o da C. R. P. e, bem assim, por infracção
do conteúdo essencial do princípio da separação e interdependência
dos poderes (art. 111o da C. R. P.) e do núcleo fundamental do
princípio do Estado de Direito (art. 2o da C. R. P.);
EM RESUMO:
12a

5a
Constituem, portanto, uma receita do Estado, não colhendo um
eventual argumento de que a actual exigência deste montante decorreria da circunstância de os mesmos “pertencerem” a outra entidade - o BPI pagou aquela quantia ao Estado, o destino dela pouco
importa para a situação sub judicio;
6a
Os montantes definidos na Tabela anexa ao R. E. R. N. 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;
EM TODO O CASO:
7a
A exigência da participação emolumentar constitui uma flagrante
violação do caso julgado, pois a sua imposição foi anulada pelo Tribunal por decisão transitada em julgado proferida no processo de
impugnação n.o 44/96, que correu os respectivos termos pela 1a Secção
do 1o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto;
8a
O fundamento da anulação da liquidação, decidida no mencionado
processo de impugnação, residiu, insista-se, na desconformidade da
lei - Tabela de Emolumentos aprovada pela Portaria n.o 883/89 com
o direito comunitário, designadamente com o disposto na Directiva
69/335/CEE;
9a
A participação emolumentar foi calculada nos termos daquela Tabela, pelo que a sua actual exigência infringe o âmbito do caso julgado,
pois está a criar-se um tributo que comunga com o anterior do mesmíssimo vício;

A “nova tributação” sustentada pelo Digno Representante da Fazenda Pública divide-se em duas partes: uma, resultante da aplicação
do actual R. E. R. N., publicado no D. L. n.o 322-A/2001; outra,
que repete uma parte da liquidação que já foi anulada e que foi
calculada nos termos da Portaria n.o 883/89, o que significa que a
sua exigência, além de representar uma nova infracção ao direito
comunitário, infringe claramente o caso julgado;
13a
Em face da decisão judicial proferida no citado processo de impugnação n.o 44/96, apenas é legítima a exigência da quantia cobrada
ao abrigo do actual R. E. R. N., visto que a tributação emolumentar
efectuada nos termos dessa Tabela respeita o conteúdo daquela
decisão;
POR ÚLTIMO,
14a
A exigência da participação emolumentar viola ainda o princípio
constitucional da igualdade, previsto no art. 13o da C. R. P., pois
pelo mesmo serviço público a Modelo é tributada de uma forma mais
onerosa do que os restantes particulares.
Termos em que deverá negar-se provimento ao recurso, mantendo-se a douta decisão recorrida.
Para o caso de não se considerarem suficientes os termos em que
o TJCE já se pronunciou sobre a incompatibilidade com o direito
comunitário da cobrança de qualquer tipo de emolumentos (incluindo
a participação emolumentar) calculados em função do capital social
e entender ser necessário proceder a nova consulta nos termos do
art. 234o do Tratado de Roma, a recorrente permite-se sugerir a
formulação da seguinte questão prejudicial:
«O disposto nos arts. 10o e 12o, n.o 1, al. e), da Directiva 69/335/CEE
deve ser interpretado no sentido de que obsta a que seja exigido
a uma sociedade, por ocasião da formalização de uma alteração estatutária, uma quantia a título de participação emolumentar, tal como
a dos presentes autos, cujo montante é calculado em função do capitel
social e que acresce a um tributo que já contém todos os custos
efectivos do serviço público prestado?».
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1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto é de parecer que o recurso
não merece provimento, firmando o seu entendimento em anterior
decisão do Tribunal Constitucional.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. Vem fixada a factualidade seguinte:
«- Correu termos pela 1 Secção do 1o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a instância do Porto, o processo de impugnação no 44/96, instaurado contra uma liquidação de emolumentos registrais cobrada
pela Conservatória do Registo Comercial do Porto à impugnante,
que foi julgada procedente por decisão de 24 de Novembro de 1999,
já transitada em julgado, que determinou a anulação do acto de liquidação impugnado, no montante de E 74 879,54;
- Em 30 de Maio de 2000, a Conservatória do Registo Comercial
do Porto pagou à impugnante a quantia de 15 012 000$00, montante
em singelo da quantia impugnada e anulada em cumprimento da
decisão proferida no processo de impugnação no 44/96;
- Por despacho de 17 de Maio de 2002, o Director-Geral dos Registos e Notariado determinou que fossem pagos à impugnante juros
indemnizatórios sobre a quantia anulada, desde a data da prática
do acto até integral e efectivo pagamento;
- A Direcção-Geral dos Registos e Notariado, em cumprimento
do despacho de 17 de Maio de 2002, do Director-Geral dos Registos
e Notariado, conforme consta de documento de fls. 52 a 54, destes
autos, notificou o impugnante da nota discriminativa da quantia a
restituir, aqui dada por reproduzida, em data posterior a 29 de Agosto
de 2002;
- A Direcção-Geral dos Registos e Notariado, em cumprimento
do despacho de 17 de Maio de 2002, do Director Geral dos Registos
e Notariado, conforme consta de documento de fls. 55 a 57, destes
autos, notificou o impugnante da nota discriminativa da quantia a
restituir, aqui dada por reproduzida, em data posterior a 9 de Setembro
de 2002;
- Simultaneamente, a Direcção-Geral dos Registos e Notariado procedeu ao abatimento de uma quantia devida pelo Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado e de uma quantia de E 4335,53,
cobrada a título de participação emolumentar;
- A quantia de 56 foi cobrada nos termos do arto 3o do Regulamento
Emolumentar dos Registos e Notariado, constante do DL
no 322-A/2001, de 14 de Dezembro;
- O pagamento do montante de E 22 437,92 (juros indemnizatórios)
foi efectuado no dia 6 de Janeiro de 2003;
- A presente impugnação foi instaurada em 20 de Novembro de
2002.»
3.1. A ora recorrida impugnou judicialmente um acto de liquidação
de emolumentos registrais, efectuado por aplicação da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial aprovada pela Portaria no 883/89,
de 13 de Outubro, obtendo a sua anulação, com fundamento em
violação do artigo 10o da Directiva 69/335/CEE, do Conselho, de
17 de Julho, na redacção dada pela Directiva 85/303/CEE, do Conselho, de 10 de Junho.
Na sequência dessa anulação, a Administração procedeu a nova
liquidação, respeitante ao acto de registo que motivara a anulada,
incluindo uma quantia a título de “participação emolumentar”, calculada nos termos da aludida portaria; e, na sequência, propõe-se
restituir à impugnante uma quantia equivalente à diferença entre o
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montante apurado pela liquidação anulada e aquele a que chegou
a nova liquidação.
A agora recorrida impugna esta última liquidação, no que concerne
à dita “participação emolumentar”, defendendo que, à semelhança
do que se verificava com a primeira, volta a haver violação do direito
comunitário; e que, além disso, foi ofendido o caso julgado formado
pela decisão judicial anulatória da inicial liquidação.
A sentença que apreciou esta segunda impugnação julgou-a procedente, reconhecendo ocorrer vício de inconstitucionalidade material, por violação dos princípios da igualdade, da generalidade e abstracção, e “do respeito pelo caso julgado”, e de contrariedade com
o direito comunitário - Directiva 69/335/CEE, do Conselho, de 17
de Julho.
É esta sentença que agora é questionada pela Fazenda Pública,
pela via do presente recurso jurisdicional. Entende a recorrente que
tudo o que ocorreu foi uma compensação ou encontro de contas,
resultante da lei e, ademais, já em outra circunstância considerada
legal por este Tribunal, no acórdão proferido no recurso no 388/03,
de 2 de Julho de 2003, não havendo, consequentemente, violação
do caso julgado; que a aplicação retroactiva da Lei no 85/2001, de
4 de Agosto, não é inconstitucional, por se tratar de uma taxa e
não de um imposto; e que «a questão da natureza jurídica da participação emolumentar e da sua conformidade ou não com a Directiva
69/335/CEE, nunca foi discutida, nem nos Tribunais nacionais, nem
o T.J.C.E.».
A sentença recorrida teria, deste modo, violado os artigos 10o no 4
da Lei no 85/2001, 853o, no 1, alínea c), do Código de Processo Civil,
e 40o da Lei Geral Tributária.
3.2. Ora, como se viu, (ponto 3.1, supra), a sentença recorrida anulou
o acto tributário por ter julgado verificadas ilegalidades procedentes
de três fontes, a saber:
1a - Inconstitucionalidade do no 3 do artigo 10o da Lei no 85/2001,
de 4 de Agosto, ao abrigo da qual foi efectuada a liquidação, por
violação do princípio da igualdade;
2a - Inconstitucionalidade do mesmo preceito, por violação do princípio da generalidade e abstracção das leis;
3a - Desrespeito pelo caso julgado, por ter resultado inferior a
quantia devolvida em consequência da anulação judicial da primeira
liquidação;
4a - Desconformidade da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial aplicada pela liquidação com a Directiva no 69/335/CEE, do
Conselho, de 17 de Julho.
Qualquer destas ilegalidades é, por si mesma, razão bastante para
a anulação decretada.
O que vale por dizer que, ainda que uma delas, na realidade, se
não verifique, ainda assim, mantém-se a procedência da impugnação,
pela verificação das outras.
Daí resulta que o tribunal que de tal sentença seja chamado a
apreciar um recurso jurisdicional, para a revogar, há-de concluir pela
não verificação de todos e cada um dos vícios que essa sentença
encontrou no acto tributário sindicado.
Porém, o âmbito e objecto do recurso jurisdicional, ressalvado quanto for de conhecimento oficioso, é delimitado pelas conclusões das
alegações do recorrente, como resulta do disposto os artigos 684o
e 690o do Código de Processo Civil.
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No presente caso, a recorrente ataca a sentença no segmento em
que julgou existir ofensa do caso julgado, esgrimindo argumentação
contrária, defendendo, designadamente, que o que operou foi uma
mera compensação, legalmente admitida (aliás, imposta), e incapaz
de ofender o caso julgado, por não consubstanciar inexecução da
sentença anulatória.
Mas, no que concerne aos outros motivos que conduziram a sentença recorrida a decretar a anulação da liquidação, nada diz de
relevante.
Com efeito, e no que toca à desconformidade com o direito comunitário, tudo o que faz a recorrente é afirmar que “a questão
da natureza jurídica da “participação emolumentar” e da sua conformidade, ou não, com a Directiva 69/335/CEE, nunca foi discutida,
nem nos tribunais nacionais nem no T.J.C.E.” (sublinhado nosso).
Assim pretende contrariar afirmação de sinal contrário contida na
sentença impugnada. Mas o que importa não é saber se a aludida
questão foi já, ou não, objecto de discussão nos tribunais. Interessa,
antes, saber se a Tabela de Emolumentos aplicada pelo acto tributário
atacado é, ou não, conforme à lei comunitária. E aí, aonde a sentença
afirmou a contrariedade, e o consequente vício de violação de lei
comunitária pelo acto tributário, a Fazenda nada opõe, de modo a
que este Tribunal de recurso possa avaliar da sua contra-argumentação, em confronto com a fundamentação da decisão judicial.
Refere-se, ainda, a recorrente Fazenda Pública, nas suas alegações
e conclusões, à questão da retroactividade das taxas, a qual, ao contrário do que acontece com a mesma figura, mas relativa aos impostos,
não seria fonte de inconstitucionalidade. Mas esta questão é inofensiva, pois a sentença não a tratou; a Fazenda, ao dizer o que
diz, em nada contraria a decisão de que recorre.
Na verdade, o que a sentença afirmou, no concernente a questões
de constitucionalidade, é que “é materialmente inconstitucional qualquer lei que vise estabelecer o desrespeito pelo caso julgado”, o que
acontece com o no 4 do artigo 10o da Lei no 85/2001, de 4 de Agosto.
E, contra isto, especificadamente, a recorrente nada diz, a não ser
o que já se viu - que não houve violação do caso julgado.
Como nada diz em desabono do julgamento feito pela sentença
impugnada, segundo a qual os nos 3 e 4 do artigo 10o referido “contem
uma violação do princípio da igualdade consagrado no arto 13o da
Constituição da República” e do “princípio constitucional do carácter
de generalidade e de abstracção que devem revestir as leis restritivas
de direitos, liberdades e garantias”.
Em súmula, mesmo que, examinada a questão da violação do caso
julgado, afirmada pela sentença, e contrariada pela recorrente, se
concluísse que, nesse segmento, a razão estava com esta última, achando-se a sentença incursa em erro de julgamento quanto ao direito,
mesmo assim, essa sentença havia de subsistir, assente como está,
também, em outros alicerces que a recorrente não abala: a aplicação
de lei que, do mesmo passo, se mostra inconstitucional, por violadora
dos princípios da igualdade e da generalidade e abstracção das leis,
e desconforme com o direito comunitário, por contrária à Directiva
a que nos temos referido.
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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.
Sem custas.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Assunto:
Emolumentos registrais - Acção para reconhecimento de direitos ou interesses legítimos - Impugnação judicial - Revisão
do acto tributário - Direito Comunitário - Princípios da
equivalência e da efectividade.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — 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.
2 — Face à globalidade dos respectivos e preditos meios de
reacção, não resultam prejudicados os princípios da equivalência e da efectividade vigentes no direito comunitário.
Recurso n.o 697/04-30. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: FUTOP - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A.; Relator:
Ex.mo Juiz Cons. 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 Tribunal Tributário de 1a Instância do
Porto, proferida em 08/05/2003, que julgou procedente a acção para
o reconhecimento de um direito, em matéria tributária, instaurada
por FUTOP - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA, contra o Director-Geral dos Registos e Notariado.
Fundamentou-se a decisão na desconformidade dos emolumentos
cobrados com o direito comunitário - arts. 4o, n.os 1 e 3, 10o, n.o
5, e 12o da Directiva 69/335/CEE - sendo que o meio processual
utilizado, para efectivar o direito violado, é o próprio por mais adequado para assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva do direito
em causa.
A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
«A. Primordialmente, excepciona-se a incompetência do representante da Fazenda Pública para representar a entidade liquidadora
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dos emolumentos notariais aqui em causa, uma vez que a legitimidade
passiva nas acções para o reconhecimento de um direito em matéria
tributária, é atribuída à entidade que tiver competência para decidir
o pedido, competência que cabe ao Director-Geral dos Registos e
Notariado.
B. É a impugnação e não a acção para o reconhecimento de direito
ou interesse legítimo o meio adequado para atacar uma liquidação
emolumentar.
C. Não é viável a convolação da referida acção para o reconhecimento de direito ou interesse legítimo em impugnação judicial quando o prazo para deduzir esta última se mostre expirado.
D. A douta sentença recorrida violou o disposto no Art. 145o do
CPPT, no no 2 do Art. 97o da LGT e Art. 199o do CPC.
Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso,
revogando-se a douta sentença recorrida.»
Não houve contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido
do provimento do recurso pela procedência dos respectivos fundamentos.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«a) em 24 de Março de 1999 foi debitada à impugnante pela quantia
de esc.1.132.750$00, correspondente a “acréscimo de emolumentos
sobre os actos de valor determinado” por ocasião da inscrição do
registo comercial de um aumento de capital de esc.750.000.000$00
para 1.500.000.000$00 titulado por escritura outorgada no Notário
de Santo Tirso em 28/12/98;
b) a liquidação foi feita com base na aplicação do arts. 1o, no 3,
e 14o, n.o 2, da Tabela do Emolumentos do Registo Comercial, com
a redacção pela portaria 996/98, de 25/11, contemplando, designadamente, o acréscimo previsto no citado art. 1o, no 3, da Tabela,
de 3$00 por cada 1000$00 ou fracção do montante do aumento do
capital social.”
Vejamos, pois:
Assim, quanto à “incompetência do representante da Fazenda Pública para representar a entidade liquidadora dos emolumentos
notariais”:
A dita FUTOP propôs, nos sobreditos termos, “acção para o reconhecimento de um direito em matéria tributária”, contra o Director-Geral dos Registos e Notariado, requerendo “que seja o Réu
citado para contestar, querendo, a presente acção, no prazo legal,
seguindo-se os ulteriores termos até final”.
Não obstante o que, por despacho a fls. 38, foi ordenada a notificação da Fazenda Pública “para, no prazo de 90 dias, contestar
e solicitar a produção de prova adicional...”
No seguimento do que - fls. 39 - foi expedida carta registada dirigida
ao representante da mesma Fazenda, “notificando-o do douto despacho proferido em 13/10/2001”.
Ora, o no 4 do art. 145o do CPPT, iniciando o respectivo capítulo
IV epigrafado “acção para o reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria tributária”, dispõe que “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”.
Assim, tem legitimidade passiva em tais acções a entidade que
tiver competência para reconhecer o direito ou interesse invocado.
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Como impressivamente escreve Jorge de Sousa, CPPT, Anotado,
4a edição, pp. 628/29, nota 9, “a referência à entidade que praticou
o acto tem o alcance de introduzir uma especialidade” pois, no processo de impugnação, tal entidade não tem qualquer intervenção processual derivada desse facto.
«Por isso, parece que este no 4 do art. 145o só poderá ter o alcance
útil de definir a legitimidade passiva para intervenção na acção, sendo
possivelmente inspirado no no 1 do art. 70o da LPTA, norma paralela
para as acções para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo no contencioso administrativo geral onde, depois de se fazer
uma remissão para o processo de recurso contencioso de actos administrativos dos órgãos da administração local, se indica quem deve
considerar-se na posição de autoridade recorrida.
A ser assim, não se trata de um tipo de processo em que deva
intervir o representante da Fazenda Pública, devendo a acção ser
dirigida contra aquela entidade.»
Como o foi, aliás.
A ilegitimidade determina a absolvição da instância - art. 288o,
no 1, al. d), do CPC - devendo o juiz abster-se de conhecer do pedido.
Esta não terá, todavia, lugar quando, “destinando-se a tutelar o
interesse de uma das partes, nenhum outro motivo obsta, no momento
da apreciação da excepção, a que se conheça do mérito da causa
e a decisão deva ser integralmente favorável a essa parte” - seu no 3.
É o que acontece no caso presente, como se verá.
A acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo
em matéria tributária, previsto no art. 145o do CPPT, insere-se na
necessidade de tutela judicial efectiva, postulada no art. 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 art. 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.
Cfr. , desenvolvidamente, sobre o ponto, Jorge de Sousa, CPPT
Anotado, 3a edição, pp. 694 e segs.
Como se refere no Ac. do TC no 435/98, de 16/07/1998 in DR,
II série, de 10/12/1998, p. 17.477:
«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 no 5 do art. 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, p. 666.
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Ora, nos autos, está em causa uma liquidação de emolumentos
registrais.
Contra o que o contribuinte podia reagir, desde logo, 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 art. 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 assegurado pelo vocábulo
”apenas” inserto no dito no 3 do art. 145o do CPPT.
Como refere Jorge de Sousa, cit., págs, 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 pretendidos”.
”Assim, à face do preceituado no no 3 deste art. 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”.
Por outro lado, como já aliás resulta do exposto, não se está a
contrariar “o princípio constitucional da plenitude da garantia jurisdicional administrativa”.
Este, como assinala Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 467, significa que “a qualquer ofensa de direitos
ou interesses legalmente protegidos e a qualquer ilegalidade da administração deve corresponder uma forma de garantia jurisdicional
adequada (artigos 268o, n.o 4, e segs.)”; e, por outro lado, a revisão
constitucional de 1997 “consagrou definitivamente a eliminação do
clássico princípio da tipicidade das formas processuais de contencioso
administrativo e a relativização do princípio tradicional da decisão
prévia”.
Todavia, como acima se disse, a acção para reconhecimento de
um direito não tem agora, segundo a mais moderna jurisprudência
e doutrina, qualquer carácter subsidiário mas, antes, complementar.
O punctum saliens da questão é a concretização da tutela jurídica
efectiva que, no caso, é plenamente assegurada pela impugnação
judicial.
O exposto, constitui, aliás, jurisprudência uniforme deste STA.
Cfr., por todos, os Acd. de 02-07 -2003, Rec. no 1905/02, 26-03-2003,
Rec. n.o 164/03, 12-03-2003, Recs. nos 163/03, 1517/02, 1908/03 e
1907/02, 26-02-2003, Rec. no 1906/02, 12-02-2003, Rec. no 1516/02,
e 29-01-03, Rec. no 1514/02.
Não há, por outro lado, violação do direito comunitário.
O princípio da equivalência como resulta dos Acd́s do TJCE de
15/09/1998, Procs. C - 231/96 e C - 260/96 pressupõe que, tratando-se
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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.
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 art. 94o do CPT - seguida da
impugnação contenciosa de eventual indeferimento.
É este, aliás, o entendimento do TJCE como se vê do seu acórdão
de 17/11/1998; Proc. 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 cobradas 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.
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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
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”.
É, aliás, no sentido exposto, igualmente uniforme a jurisprudência
deste tribunal.
Cfr., por todos, os citados Acd de 26-03-2003, Rec. no 164/03,
12-03-2003, Rec. no 163/03, e 29-01-2003, Rec. no 1514/03.
Finalmente, não é possível qualquer convolação por manifestamente
ultrapassado o prazo impugnatório: o pagamento foi efectuado em
24/03/1999 e a presente acção foi proposta em 13/07/2001 e não ser
possível convolar um meio processual contencioso num meio procedimental gracioso.
Cfr. os Ac’ do STA de 08/10/2003, Rec. no 525/03, e de 04/06/2003,
Rec. no 0775/03.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e julgando-se improcedente a acção.
Custas pela A., tanto na instância como neste STA, fixando-se aqui
a procuradoria em 70%.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge de Sousa.

Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
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 906/04; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Martinho Tavares; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. O ERFP recorre da decisão que, no Tribunal Administrativo
e Fiscal de Viseu julgou procedente a reclamação e anulou o despacho
reclamado.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
I - A reclamação das decisões do órgão da execução fiscal, prevista
no arto 276o do CPPT, não é o meio próprio para questionar a falta

de notificação de decisão final proferida em sede de recurso hierárquico da decisão proferida na reclamação graciosa que tem por
objecto a liquidação que deu origem à dívida exequenda.
II - O despacho que ordenou o prosseguimento da execução fiscal
face à decisão definitiva da reclamação graciosa, não é um acto materialmente administrativo previsto no arto 151o do CPPT.
III - Sem prescindir, o recorrido foi validamente notificado de tal
decisão final de indeferimento, já que a carta registada com aviso
de recepção foi recepcionada no seu domicílio profissional, sendo
pois legítimo ao Chefe do Serviço de Finanças de Vale de Cambra
levantar a suspensão da execução motivada pela interposição do recurso hierárquico.
IV - O direito aplicável às notificações em sede de procedimento
tributário é o plasmado nos arts. 35o, 38o e 39o, no 3, do CPPT,
juntamente com o arto 236.o do Código de Processo Civil, ex vi arto
2o, e) do CPPT, e não o arto l49o, no 1, do CIRS.
V - A sentença a quo, salvo o devido respeito, é nula nos termos
dos arts 668o, no 1, al. d), do CPC e no 1 do arto 125o do CPPT
e viola os arts. 276o e 151 do CPPT.
Contra-alegou o reclamante Martinho Tavares defendendo a manutenção da decisão em apreciação e sustentando, em síntese, que:
O objecto da reclamação é o despacho que determinou o prosseguimento da execução suspensa por haver sido interposto recurso
hierárquico.
Impunha-se conhecer na sentença da existência ou não de notificação validamente efectuada do indeferimento do recurso hierárquico.
Em nenhum passo da fundamentação fáctica se assume, ainda que
só implicitamente, que a notificação do indeferimento do recurso hierárquico fora efectuada no seu domicílio profissional o que é diverso
do que consta das als. f) e g) do probatório.
São diversas as situações do domicílio fiscal e profissional.
Seria inaplicável à situação dos autos o arto 236o do CPCivil por
não se encontrarem preenchidos os requisitos previstos nos seus n.os 1
a 4, tal como os requisitos do no 4 do arto 39o do CPPT.
O EMMP entende que o recurso questiona na 3a conclusão matéria
de facto pelo que é este STA incompetente em razão da hierarquia
para apreciar o presente recurso.
Acrescenta que se assim se não entender merece o recurso provimento pois que é válida a notificação por carta registada com aviso
de recepção já que tratando-se de uma modalidade de notificação
pessoal [arto 39o, n.o 3, do CPPT e 233o, n.o 2, al. a), do CPCivil]
aplicam-se-lhe as regras sobre citação pessoal do processo civil (arto
38o do CPPT) a qual se considera efectuada pela entrega e após
assinatura do aviso de recepção na residência ou no local de trabalho
do destinatário.
Com efeito a notificação foi efectuada por carta registada com
aviso de recepção, dirigida ao recorrente para o seu domicílio profissional e assinada por terceiro ai presente, não tendo sido ilidida
a presunção da entrega da carta ao destinatário (art. 39o, no 3, do
CPPT) e anteriormente, o executado tinha sido notificado no mesmo
domicilio da decisão de indeferimento da reclamação graciosa, igualmente por carta registada com aviso recepção, sem questionar a validade da notificação [probatório als. B) C)].
2. A decisão recorrida fixou o seguinte quadro factual:
A) - Em 13/07/1999, o ora reclamante, notificado para proceder
ao pagamento voluntário do IRS respeitante ao ano de 1994 e res-
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pectivos juros compensatórios, no montante de 6.166.297$00, apresentou a reclamação que consta do processo administrativo apenso,
que aqui se dá por inteiramente reproduzida.
B) - Por despacho de 21/01/2003, foi a reclamação a que se refere
a alínea anterior totalmente indeferida - cfr. fls. 113 do processo
administrativo apenso que aqui se dá por inteiramente reproduzido.
C) - Por carta registada com aviso de recepção, endereçada ao
reclamante, para a «Av. Infante D. Henrique, Ed. Dallas, 3730 VALE
DE CAMBRA», expedida em 22/01/2003, a Administração Fiscal notificou o despacho de indeferimento da reclamação graciosa, cfr. ofício,
talão de registo e aviso de recepção constantes de fls. 114, 115 e
116 do processo de administrativo de reclamação apenso.
D) - Do despacho a que se refere a alínea anterior, foi interposto
recurso hierárquico para o Director-Geral dos Impostos, em
13/02/2003 - cfr. fls. 1 processo administrativo apenso.
E) - Por despacho de 06/02/2004, foi negado provimento ao recurso
hierárquico, cfr. fls. 14 do processo administrativo apenso.
F) - Por carta registada com aviso de recepção foi expedida, em
25/02/2004 notificação do despacho a que se refere a alínea anterior,
endereçada ao ora reclamante, para a Av. Infante D. Henrique, Ed.
Dallas, 3730 VALE DE CAMBRA - cfr. ofício, talão de registo e
aviso de recepção constantes de fls. 29, 30 e 31 do processo administrativo apenso.
G) - O aviso de recepção a que se refere a alínea anterior acha-se
assinado por Elisabete Santos.
H) Com base na certidão de dívida n.o 980063000, relativa a IRS
respeitante ao ano de 1994, foi instaurada contra o ora reclamante,
no serviço de Finanças de Vale de Cambra, em 28/10/1998, a execução
fiscal n.o 0191-97/100530.8 - cfr. fls. 1 e 2 destes autos que aqui se
dão por inteiramente reproduzidas.
I) - Na sequência de junção de garantia bancária aos autos, o Chefe
do Serviço de Finanças de Vale de Cambra, por despacho de
26/01/2002, foi ordenada a suspensão dos autos de execução fiscal cfr.
fls. 25 e 26 destes autos que aqui se dão por inteiramente reproduzidas.
J) - Em 21-06-2004, o escrivão do processo de execução fiscal a
que se refere a alínea A) prestou a seguinte informação:
«... faço estes autos conclusos com a informação de que neste serviço
não existe qualquer documento que prove o executado ter deduzido
Impugnação Judicial ou interposto Recuso Contencioso. Mais informo
V. Ex.a que os autos se encontram suspensos por ter sido prestada
garantia bancária» cfr. fls. 29 destes autos».
K) - Em 24/06/2004, o Chefe do Serviço de Finanças de Vale de
Cambra proferiu o seguinte despacho (cfr. fls. 29 destes autos):
«Não se mantendo os pressupostos da suspensão da execução, prossigam os autos a normal tramitação, nomeadamente com a activação
da garantia bancária de fls. 25.
Conhecimento ao executado.»
L) - O reclamante foi notificado do despacho a que se refere a
alínea anterior, por carta registada expedida em 25/06/2004 cfr. talão
de registo anexo a fls. 30 que aqui se dá por inteiramente reproduzida.
M) - A presente reclamação foi apresentada no Serviço de Finanças
de Vale de Cambra em 12/07/2004, conforme carimbo aposto a fls.
31 destes autos.
N) - O reclamante tem a sua residência habitual no Lugar de Búzio
- Maceira de Cambra, 3730 VALE DE CAMBRA - cfr. docs. de
fls. 86 a 94, destes autos.
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3. Conforme anteriormente se referiu o EMMP entende que o
recurso questiona na 3a conclusão matéria de facto pelo que é este
STA incompetente em razão da hierarquia para apreciar o presente
recurso.
Notificada a recorrente para se pronunciar sobre esta questão prévia
admite que o recurso versa matéria de facto pelo que, caso seja julgada
procedente tal questão, requereu 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.
Estabelecia 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 1a
instância».
Acrescentava o arto 32o1b) 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 concluía 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
estabelecia 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.
E em termos idênticos se pronunciam os arts. 26o, al. b), e 38o,
al. a), do actual ETAF.
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.
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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 FP, na dita conclusão 3a, que o recorrido
foi validamente notificado de tal decisão final de indeferimento, já
que a carta registada com aviso de recepção foi recepcionada no
seu domicílio profissional, sendo pois legítimo ao Chefe do Serviço
de Finanças de Vale de Cambra levantar a suspensão da execução
motivada pela interposição do recurso hierárquico.
E tal carta, conforme consta do probatório foi recepcionada na
Av. Infante D. Henrique, Ed. Dallas, 3730 VALE DE CAMBRA.
Não resulta, contudo, do probatório ser este o domicílio profissional
do reclamante pois que, conforme sustenta o EMMP, o que importa
é o conhecimento do conteúdo da notificação pelo destinatário não
podendo deixar de se presumir tal conhecimento se o mesmo tiver
em tal local o seu domicílio profissional assente que em tal local
foi recebido o registo o qual se encontra assinado, conforme resulta
da alínea G) por Elisabete Santos.
Saber se o reclamante tem em tal local o seu domicílio profissional
implica julgamento de questões de facto que, nessa perspectiva, não
foram fixadas na decisão 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 Norte 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 Norte.
Custas pela recorrente FP fixando-se em 9 UC a taxa de justiça.
Oportunamente remeta os autos ao TCA Norte.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — António Pimpão (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Assunto:
Derrogação do sigilo bancário. Artigo 63.o-B, n.o 2, alínea c),
da LGT. Quantificação ou determinação da matéria
colectável.
Doutrina que dimana da decisão:
I — A derrogação do sigilo bancário, nos termos da alínea c),
do n.o 2 do artigo 63.o-B da LGT, por acto da Administração Fiscal, só pode ter lugar «quando existam
indícios da prática de crime doloso em matéria tributária» designadamente nos «casos de utilização de facturas falsas» e, em geral, nas «situações em que existam
factos concretamente identificados gravemente indiciadores da falta de veracidade do declarado».
II — O vocábulo de carácter exemplificativo «designadamente» abrange e refere-se tanto às facturas falsas como
às situações referidas na parte final do mesmo segmento
normativo.
III — Pelo que a dita derrogação só pode ser admitida quando
e sempre que «existam indícios da prática de crime doloso em matéria tributária».
IV — E relacionados com a quantificação ou determinação
da matéria colectável do contribuinte, como logo resulta
da inserção do preceito, no título III da LGT, referente
ao procedimento tributário, e não no título V, relativo
às infracções fiscais.
Recurso n.o 950/04-30. Recorrente: Fazenda Pública; Recorridos: Paula Cristina Jacinto Serra Leitão e outro; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro 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 TAF de Coimbra, que julgou procedente o
recurso interposto por Paula Cristina Jacinto Serra Leitão e Daniel
Pinto Bicho Marques da Costa, da decisão do Director-Geral dos
Impostos que determinou o acesso directo da Administração Fiscal
às respectivas contas bancárias.
Fundamentou-se a decisão, no que ora importa, em que a al. c)
do no 2 do art. 63o-B da LGT (aditado pelo art. 13o, no 2 da Lei
n.o 30-G/00, de 29 de Dezembro) só contempla casos de foro criminal,
que não de mero ilícito contra-ordenacional, sendo que não vem imputado aos recorrentes «qualquer comportamento criminal, sem (se)
fazer qualquer juízo sobre a gravidade do seu comportamento, (ou)
sequer alusão aos elementos de algum tipo de crime fiscal», indiciando-se apenas «que o valor do imóvel era superior ao declarado».
A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1 - A sentença recorrida fez errada interpretação e aplicação da
lei [art. 63o-B, no 2, c), da L.G.T.] ao caso concreto;
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2 - Entendeu o Meritíssimo Juiz a quo que «as situações em que
existam factos concretamente identificados gravemente indiciadores
da falta de veracidade do declarado» só poderiam ser aquelas que
também constituam «indícios de prática de crime doloso em matéria
tributária»;
3 - Recorrendo ao elemento literal e analisando o preceito gramaticalmente, é por demais evidente não ser esse o sentido que dele
resulta;
4 - A primeira parte do preceito refere-se à situação da existência
de indícios da prática de crime doloso, situação essa que tem como
exemplo a utilização de facturas falsas;
5 - Se a situação, descrita na segunda parte do preceito (situações
em que existam factos concretamente identificados gravemente indiciadores da falta de veracidade do declarado) fosse um dos exemplos
das que constituam «indícios da prática de crime doloso», então o
exemplo anterior (utilização de facturas falsas) nunca dela deveria
estar separado através de vírgula, mas, apenas, através da conjunção
e, dado existirem apenas esses dois exemplos;
6 - O Meritíssimo Juiz, na sua transcrição (fls. 74 vo), omitiu a
existência da dita vírgula imediatamente antes da conjunção e, constante do texto original do preceito;
7- Tal omissão faz a completa diferença na leitura do preceito
legal - sem o referido sinal de pontuação, e como acima foi referido,
já faz sentido a interpretação acolhida na sentença ora recorrida;
8 - Na alínea c) do no 2 do art. 63o-B, estão previstas duas situações
em que pode ser admitida a quebra do sigilo bancário: uma delas
no caso de existirem indícios da prática de crime doloso em matéria
tributária (com o exemplo do caso da utilização de facturas falsas);
outra, nas situações em que existam factos concretamente identificados
gravemente indiciadores da falta de veracidade do declarado;
9 - Ambas as situações constituem duas orações que estão ligadas
por uma conjunção copulativa, que determina a paridade da sua função
dentro da frase;
10 - Esta interpretação faz sentido se se tiver em conta outros
elementos:
11 - Na primeira parte, o legislador exige, apenas, a existência
de indícios, não os qualificando (como fortes ou graves, etc.), i.e.,
no caso da prática de crime doloso o legislador contenta-se, apenas,
com a existência de indícios;
12 - Na segunda parte, precisamente por se tratar de situações
que não entram na esfera do crime doloso em matéria tributária,
o legislador foi mais rigoroso, exigindo que os factos fossem gravemente indiciadores da falta de veracidade do declarado;
13 - O Regime Geral das Infracções Tributárias tem um carácter
particular, que pode explicar esta solução legal;
14 - Neste podem-se configurar várias situações que, em abstracto,
poderiam preencher um tipo de crime, mas que, apenas devido ao
seu valor, podem passar a ser qualificadas de contra-ordenações (ex.
crime de abuso de confiança e crime de fraude).
15 - O legislador com a fórmula adoptada terá pretendido abranger
ambas as situações, para permitir a derrogação do sigilo bancário
também nos casos que, apenas pelo valor, não se enquadrem em
nenhum tipo de crime em matéria fiscal;
16- O caso em apreciação não é o único em que são utilizados
conceitos imprecisos e genéricos nesta matéria;
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17 - Na fixação dos pressupostos do recurso à avaliação indirecta,
cuja verificação pode permitir a derrogação do sigilo bancário, nos
termos da alínea a) do preceito em análise, o legislador socorreu-se,
muitas vezes, de conceitos indeterminados e imprecisos (ex. «Existência de manifesta discrepância entre o valor declarado e o valor
de mercado de bens ou serviços» - art. 88o, al. d), L.G.T.; «insuficiência
de elementos de contabilidade ou declaração» - art. 88o, al. a), da
L.G.T., etc.).
18 - Tendo a A.F. conseguido demonstrar a existência de factos
gravemente indiciadores de que o valor do imóvel era superior ao
declarado, não houve erro de direito, enquadrando-se o comportamento indiciado nas exigências legais da alínea c) do no 2 do art.
63o-B da LGT.
Nestes termos e com o douto suprimento de VV. Ex.as, deve a
sentença recorrida ser revogada e substituída por douto acórdão que
julgue improcedente o recorrido recurso.»
Não houve contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido
do provimento do recurso, nos termos seguintes:
«A questão decidenda a resolver consiste em saber se o último
segmento da norma constante do art. 63o-B, no 2, al. c), LGT deve
ser interpretado (como sustenta o tribunal de 1a instância) no sentido
de que as situações citadas na previsão como pressuposto do acesso
directo aos documentos bancários pela administração tributária se
devem restringir às que configurem a prática de crime doloso em
matéria tributária.
A resposta deve ser negativa, pelos motivos seguintes:
a) convincência dos argumentos condensados pela Fazenda Pública,
designadamente nas 11a/17a conclusões das alegações de recurso;
b) a distinção afirmada na sentença entre indícios fortes e indícios
graves é especiosa, sem fundamento jurídico válido, e irrelevante porque não elimina o fundamento da errónea interpretação efectuada
(ou seja, o erro de interpretação subsiste, ainda que se admita que
no segmento controvertido da norma a expressão factos gravemente
indiciadores tem significado distinto de factos fortemente indiciadores);
c) a tese sustentada pelo tribunal recorrido tem subjacente uma
violação do princípio hermenêutico segundo o qual se presume que
o legislador soube exprimir o seu pensamento em termos adequados
(art. 9o, no 3, do C Civil)
- se consagrasse a interpretação restritiva adoptada pelo tribunal,
o segmento controvertido da norma incluiria o termo específico crimes
em lugar do termo genérico situações;
- a interpretação adoptada pelo tribunal conduziria à incongruência
de a previsão global da norma [art. 63o-B, no 2, al. c), da LGT] enunciar
como pressupostos do acesso directo à documentação bancária tanto
os meros indícios da prática de qualquer crime doloso em matéria
tributária (lo segmento) como fortes indícios (ou graves indícios) da
prática de crimes dolosos em matéria tributária (já incluído na primeira
categoria) configurados por falta de veracidade do declarado pelos
arguidos».
Vejamos, pois:
A questão dos autos é a da interpretação do aludido segmento
normativo, do teor seguinte:
«A administração tributária tem o poder de aceder a todos os documentos bancários, excepto as informações prestadas para justificar
5
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o recurso ao crédito, nas situações de recusa de exibição daqueles
documentos ou de autorização para a sua consulta, quando existam
indícios da prática de crime doloso em matéria tributária, designadamente nos casos de utilização de facturas falsas, e, em geral, nas
situações em que existam factos concretos identificados gravemente
indiciadores da falta de veracidade do declarado».
1 - Como é entendimento generalizado, o sigilo bancário tem como
escopo, simultaneamente, a salvaguarda de interesses públicos e
privados.
«Os primeiros têm a ver com o regular funcionamento da actividade
bancária, o qual pressupõe a existência de um clima generalizado
de confiança nas instituições que a exercem, que se revela de importância fundamental para o correcto e regular funcionamento da
actividade creditícia e, em especial, no domínio do incentivo ao aforro.
E os segundos com o facto de que «a finalidade do instituto do
segredo bancário é também o interesse dos clientes, para quem o
aspecto mais significativo do encorajamento e tutela do aforro é a
garantia da máxima reserva a respeito dos próprios negócios e relações
com a banca.
Com o sigilo bancário, o legislador pretende, pois, rodear da máxima
discrição a vida privada das pessoas, quer no domínio dos negócios,
quer dos actos pessoais a eles ligados».
Cfr. o Ac do TC de 31/05/1995, Colectânea, 31o vol., 1995, pp. 371
e segs., que, aliás, aqui se seguiu de perto.
Assim, o segredo ou sigilo bancário dimana da boa-fé e é condição
sine qua non do negócio bancário, pelo que não pode confinar-se
a uma natureza contratualista bilateral, antes tendo a ver com direitos
de personalidade e inerente tutela constitucional.
Nos termos da jurisprudência do TC, o sigilo bancário integra-se,
pois na própria intimidade da vida privada - art. 26o, no 1, da CRP
- pelo que, aí, se justificará numa intromissão externa nos casos especialmente previstos e em articulação com os respectivos mecanismos
do direito processual.
Para outros, porém, o bem jurídico protegido é apenas o da reserva
da privacidade, o que consentirá uma maior compressão, em função
de valores ou interesses supra-individuais, justificando-se então mais
facilmente o dever de cooperação das instituições de crédito nomeadamente para com a Administração Fiscal com base na necessidade
de harmonizar esses valores com o dever fundamental de pagar impostos e com as exigências sociais de arrecadar justa e atempadamente
as receitas fiscais.
Cfr. Casalta Nabais, O Dever Fundamental de Pagar Impostos, pp.
616/619 e Saldanha Sanches, in CTF 377/379.
Como se refere no mesmo aresto, «tendo em conta a extensão
que assume na vida moderna o uso de depósitos bancários em conta
corrente, é, pois, de ver que o conhecimento dos seus movimentos
activos e passivos reflecte grande parte das particularidades da vida
económica, pessoal ou familiar dos respectivos titulares. Através da
investigação e análise das contas bancárias, torna-se, assim, possível
penetrar na zona mais estrita da vida privada. Pode dizer-se, de facto,
que, na sociedade moderna, uma conta corrente pode constituir «a
biografia pessoal em números» - cfr. 7.2 in fine.
O segredo bancário constitui, assim, um dever geral de conduta,
a observar pelas instituições de crédito e seus representantes, um
princípio de ética profissional, que tem como principal finalidade a
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eficaz protecção do consumidor de serviços financeiros, nos termos
do Regime Geral das Instituições de Crédito.
Cfr. o Ac do STJ de 16/0/1998, Colectânea, tomo 2o, pp. 37/38.
Todavia, o segredo bancário não é um direito absoluto, antes podendo sofrer restrições impostas pela necessidade de salvaguardar
outros direitos ou interesses também constitucionalmente protegidos:
cooperação com a justiça, combate à corrupção e criminalidade económica e financeira, dever fundamental de pagamento dos impostos,
etc.
2 - Por outro lado, e como é sabido, na actividade interpretativa,
a letra da lei constitui o primeiro passo da interpretação, constituindo
simultaneamente seu ponto de partida e seu limite.- cfr. art. 9o do
CC.
Mas, assim sendo, o intérprete não pode limitar-se ao sentido aparente e imediato, ao seu sentido literal, antes tendo que perscrutar
a sua finalidade, em suma, o seu sentido e força normativa.
Cfr. Francisco Ferrara, Interpretação e Aplicação das Leis, 4a edição,
tradução de Manuel Andrade, pp. 128.
Pelo que, para se fixar o sentido e alcance da norma jurídica, intervêm, para além, desde logo, do elemento gramatical ( o texto ou
letra da lei) elementos vários que a doutrina vem considerando: de
ordem sistemática, histórica e racional ou teleológica.
Consiste este na razão de ser da lei (ratio legis), no fim visado
pelo legislador ao editar a norma.
Como escreve Baptista Machado, in Introdução ao Direito e ao
Discurso Legitimador, pp. 182/183, «o conhecimento desse fim, sobretudo quando acompanhado do conhecimento das circunstâncias
(políticas, sociais, económicas, morais, etc.) em que a norma foi elaborada ou da conjuntura político-económico-social que motivou a «decisão» legislativa (ocasio legis) constitui um subsídio da maior importância para determinar o sentido da norma. Basta lembrar que
o esclarecimento da ratio legis nos revela a «valoração» ou a ponderação dos diversos interesses que a norma regula e, portanto, o
peso relativo desses interesses, a opção entre eles traduzida pela solução que a norma exprime. Sem esquecer, ainda, que, pela descoberta
daquela «racionalidade» que (por vezes inconscientemente) inspirou
o legislador na fixação de certo regime jurídico particular, o intérprete
se apodera de um ponto de referência que ao mesmo tempo o habilita
a definir o exacto alcance da norma e a advinhar outras situações
típicas com o mesmo ou com diferente recorte».
Toda a norma assenta, pois, num certo fundamento ou razão de
ser que é a finalidade a que se dirige, sendo a ratio legis reveladora
da valoração ou ponderação dos diversos interesses que a norma jurídica disciplina.
Por sua vez, o elemento sistemático «funda-se na circunstância de
que um preceito jurídico não existe por si só, isoladamente, antes
se encontrando ligado a vários outros de modo a constituírem todos
eles um sistema», podendo a sua confrontação «vir a revelar um nexo
de subordinação, uma relação de analogia ou paralelismo (lugares
paralelos) ou ainda um certo grau de conexão».
Cfr. parecer da PGR, de 27/02/2003 in DR, II série, de 05/08/2004,
que, aliás, aqui se segue de perto.
3 - É já tempo de voltar à referida questão dos autos.
A Fazenda recorrente socorre-se essencialmente do elemento literal
de interpretação que - há-de reconhecer-se - favorece a sua tese (ainda
que não seja definitivamente determinante, como se verá).
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Na verdade a primeira parte do preceito referido é separada da
segunda por uma vírgula sequente à expressão «facturas falsas», separando a matéria criminal das restantes situações, o que levaria literalmente a considerar aquela segunda parte como independente
da primeira: a derrogação do sigilo bancário teria, assim, lugar a) quando existissem indícios da prática de crime doloso em matéria tributária,
exemplificando-se, então, através do advérbio «designadamente», com
a utilização de facturas falsas, e b) ainda noutras situações gravemente
indiciadoras da falta de veracidade do declarado embora estas não
constituíssem crime.
Todavia, mesmo no aspecto da respectiva literalidade, há uma outra
explicação para o dito sinal ortográfico, igualmente correcta deste
ponto de vista, que é a de utilizar entre vírgulas uma expressão complementar circunstancial, ou seja, «designadamente nos casos de utilização de facturas falsas».
Como é sabido, a vírgula utiliza-se antes da conjunção coordenativa
copulativa «e» para separar os elementos coordenados da frase pelo
que supressão da dita vírgula faria incluir a parte final do preceito,
tal como a «utilização de facturas falsas», na mera exemplificação
do «crime doloso em matéria tributária».
O preceito ler-se-ia então, do modo que segue: a derrogação do
sigilo bancário é permitida «quando existam indícios da prática de
crime doloso em matéria tributária» designadamente nos casos de
utilização de facturas falsas e, em geral, nas demais situações ali
previstas.
Teria, pois, sempre de estar em causa um «crime doloso em matéria
tributária» - expressão subordinante ou dominante -, exemplificando-se depois - «designadamente» - com «os casos de utilização de
facturas falsas» e, em geral, nas demais situações de existência de
graves indícios da falta de veracidade do declarado.
Tal derrogação necessitaria sempre, pois, da verificação da existência de indícios da prática de crime doloso - isto no que se refere,
como é óbvio, à dita al. c).
Ou seja: não pode ser a mera existência de uma vírgula a ditar,
em definitivo, a hermenêutica decisiva do preceito.
Tanto mais que, no ponto, de outras imprecisões sofre a sua
redacção.
Na verdade, não se conhecem, em matéria tributária, crimes que
não sejam dolosos, i. e., cometidos por negligência, ao contrário do
que sucede com as contra-ordenações - cfr. arts. 87o e segs. e 108o
e segs. do RGIT.
E a expressão «crime» é suficientemente incisiva, no seu significado,
para se não ter por equivalente a «infracção» dolosa que abrangeria
as contra-ordenações.
Ao utilizar esta expressão, a lei quis e bem excluir o ilícito
contra-ordenacional.
Tese que, aliás, está de acordo com a ratio, mesmo constitucional,
do preceito.
Sendo a derrogação do sigilo bancário, ela própria uma restrição
a um direito fundamental - art. 26o, no 1, da CRP - justificada, como
se disse, e nomeadamente, por outro direito fundamental - o de pagar
impostos (cfr. Casalta Nabais, cit., sobretudo pp. 183 e segs. - se
efectuada administrativamente, como é o caso, constitui uma excepção
face à derrogação judicial, só muito excepcionalmente devendo ser
aplicada, caso o recurso aos tribunais não seja viável ou praticável
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em termos aceitáveis, dado até o seu «carácter preventivo e pedagógico».
Sendo, ainda de acentuar, a sua subordinação ao princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso pelo que as respectivas
restrições terão de ser necessárias, adequadas e proporcionais, devendo ter-se por excluída em matéria do mero ilícito de contra-ordenação social, alheio, por princípio, a qualquer conteúdo eticamente
censurável.
Cfr. Casalta Nabais, Fiscalidade, n.o 10, pp. 19 e segs..
Aliás, a tese da Fazenda Pública tornaria inútil o preceituado nas
als. a) e b) do dito no 2, por estarem então abrangidos na al. c)
pois em todos os casos se verifica a «falta de veracidade do declarado»:
avaliação indirecta, rendimento declarado que não possa razoavelmente permitir as manifestações de riqueza evidenciadas pelo sujeito
passivo.
Como bem se refere na sentença, «a interpretação que a A.F. faz
daquele dispositivo dispensaria o recurso às outras alíneas em praticamente todas as situações. A fórmula da parte final da alínea c)
não seria residual mas abrangente e as demais alíneas não seriam
restritivas mas exemplificativas.
O sigilo bancário deixaria de ter expressão perante a A.F.; deixaria
de ser a regra e passaria a verdadeira excepção.
Não faria sentido que o legislador tivesse sido particularmente escrupuloso na descrição de situações concretas em que seria excepcionalmente admitida a derrogação do sigilo bancário e deixasse, no
meio delas, uma cláusula que a permitisse em todas as demais ...
em que houvesse indícios de falta de veracidade do declarado. Não
faria sentido, designadamente, que o legislador tivesse o cuidado de
restringir a derrogação do sigilo bancário aos casos em que estão
verificados os pressupostos da avaliação indirecta [na alínea a)] para
depois a estender à avaliação directa [alínea c)].
É, assim, de concluir que a derrogação do sigilo bancário, nos termos
da al. c) do no 2 do art. 63o-B da LGT, por acto da Administração
Fiscal, só pode ter lugar «quando existam indícios da prática de crime
doloso em matéria tributária», designadamente nos «casos de utilização de facturas falsas» e, em geral, nas «situações em que existam
factos concretamente identificados gravemente indiciadores da falta
de veracidade do declarado».
Como referem Leite de Campos, Benjamim Rodrigues e Jorge de
Sousa, LGT Anotada, 2a edição, em adenda, « ... será de restringir
o campo de aplicação desta norma aos casos de crime doloso em
matéria tributária que possam estar relacionados com a quantificação
da matéria colectável.
A parte final desta al. c) ... não pode ser interpretada como permitindo tal acesso também em casos em que existam indícios de crime
em matéria não tributária, doloso ou não, ou de contra-ordenação
tributária, dolosa ou não, com o fundamento na existência daqueles
graves indícios de falta de correspondência entre o declarado e a
realidade da matéria colectável do contribuinte, pois esta parte final
da al. c) está conexionada com a inicial referência a «crime doloso
em matéria tributária», como mostra o advérbio «designadamente».
Cfr ., no mesmo sentido, Casalta Nabais, Fiscalidade, no 10, pág. 22.
Como bem se refere na sentença, «no caso dos autos, a A.F. recorre
à citada al. c) do no 2 do art. 63o-B da LGT sem imputar aos recorridos,
ou a outrem, qualquer comportamento criminal, sem fazer qualquer
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juízo sobre a gravidade do seu comportamento, sem fazer sequer
alusão aos elementos de algum tipo de crime fiscal. A única coisa
que se pretendeu indiciar foi que o valor do imóvel era inferior ao
declarado» pelo que «o comportamento indiciado não se enquadra
nas exigências legais do normativo citado».
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se a decisão recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — Brandão de Pinho (relator) —
Lúcio Barbosa — Jorge de Sousa.

Acórdão de 13 de Outubro de 2004.
Assunto:
Decisão de órgão de execução fiscal que determina penhora
de cheques titulando reembolso de IRS para operar a compensação com dívida exequenda. Sindicância judicial. Meio
processual próprio. Convolação.
Doutrina que dimana da decisão:
I — A forma adequada (o processo próprio) para sindicar
o despacho que, na execução fiscal, mandou penhorar
cheques que titulavam créditos do executado para, depois,
operar a compensação com a dívida em execução, é,
nos termos dos artigos 276.o e seguintes do CPPT a reclamação judicial e não o interposto recurso contencioso
de anulação daquela decisão administrativa.
II — Impede ou obsta a que se opere a legalmente recomendada
convolação para a forma de processo adequada - cfr.
artigos 97.o, n.o 3, da LGT e 199.o do CPC - a aqui
apurada intempestividade da sindicância perseguida, em
virtude de respectivo prazo legal ser menor e se verificar
que, ao tempo, quando o ora Recorrente entendeu recorrer
aos tribunais, estava já largamente excedido.
Recurso n.o 1538/03; Recorrente: José Luís de Oliveira Pinto; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Alfredo
Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformado com a douta decisão do Tribunal Tributário de 1a
Instância de Lisboa, que lhe negou provimento ao recurso contencioso
de anulação dos despachos, do Ex.mo Sr. Chefe do Serviço de Finanças
de Oeiras, 3.o Serviço, que determinaram a penhora dos cheques
n.o 2630742941 e 2760944876 referentes ao reembolso de IRS dos
anos 2000 e 2001, para compensação da dívida tributária relativa ao
processo de execução fiscal n.o 3522-01/700081.2, por dívidas ao IRS
durante o exercício de 1994, nos termos do n.o1 do artigo 89.o do

CPPT, dele interpôs recurso jurisdicional para esta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo o recorrente JOSÉ LUIS DE OLIVEIRA
PINTO nos autos convenientemente identificado.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso,
pugnando pela revogação do impugnado julgado e consequente procedência do recurso contencioso, formulou, a final, as seguintes
conclusões:
«1. Na sentença que ora se recorre, o Tribunal a quo considerou
a compensação feita pelos Serviços de Finanças por meio da penhora
dos dois cheques como um mero procedimento integrante da tramitação
do processo da execução fiscal, e consequentemente, dele dependente.
2. Formando a sua convicção neste pressuposto errado, concluiu que
o meio processual adequado para impugnar a referida compensação
seria a reclamação prevista no artigo 276.o do CPPT e não o recurso
contencioso de anulação interposto, para o efeito, pelo ora recorrente.
3. Do cotejo das normas legais reguladoras da compensação com
os preceitos delineadores do processo de execução fiscal, resulta, inequivocamente, a natureza autónoma do instituto da compensação.
4. Este asserto é retirado dos requisitos legais que o n.o1 do artigo
89.o do CPPT exige para ocorrer a compensação.
5. No momento em que a administração detecta a existência de uma
dívida por parte do contribuinte, havendo um crédito a favor deste de
que é devedora, procede à extracção das correspondentes certidões e
faz, obrigatoriamente, a respectiva compensação.
6. Independentemente de se encontrar instaurado ou não, um processo
de execução fiscal.
7. Vem corroborar este entendimento o n.o 5 do mesmo artigo que
faz referencia à compensação antes da instauração do processo fiscal.
8. A acepção defendida no presente recurso jurisdicional resulta, pois,
da análise do que vem prescrito nos normativos legais reguladores da
matéria em apreço.
9. O tribunal recorrido parece ter-se esquecido de analisar o fundamental, isto é, os contornos da figura da compensação e a tramitação
do processo de execução fiscal, deste modo confundido o que se afigura
como claro:
- A compensação é uma forma geral de extinção das obrigações tributárias, e como tal é possível, no âmbito de um processo de execução
fiscal, ocorrer a compensação;
- Porém, não é pelo facto de haver essa possibilidade, e de, porventura,
até suceder muitas vezes, que se pode concluir que a compensação é
tão só um acto inserido no processo de execução fiscal sem existência
própria para além daquele.
10. Como consequência, considerou, erradamente, o recurso contencioso de anulação interposto pelo ora recorrente, como inadequado para
a impugnação das dívidas fiscais.
11. A decisão do ilustre Tribunal recorrido de considerar ter havido
erro na forma de processo não passível de convolação, e consequentemente, ter absolvido a entidade recorrida da instância, que se declara,
assim extinta.
12. Consubstancia, por tudo o que foi dito, manifesta ilegalidade,
por incorrecta interpretação do n.o1 do artigo 89.o e do artigo 276.o,
ambos do CPPT.»
Não foram apresentadas contra alegações.
Neste Supremo Tribunal Administrativo, o Ex.mo Magistrado do
Ministério Público, emitiu depois sucinto mas douto parecer pronun-

1460
ciando-se pela confirmação do julgado, pelos fundamentos nele
invocados.
Colhidos os vistos legais, e porque nada obsta, cumpre apreciar
e decidir.
A impugnada decisão judicial que, por erro insanável na forma
do processo, absolveu da instância de recurso contencioso o recorrido
Chefe de Finanças de Oeiras e declarou aquela instância consequentemente extinta, fundamentou-se, de facto e de direito, em síntese,
no acolhido entendimento de que para reagir contra os despachos
daquele Chefe que, na execução fiscal pendente contra o ora Recorrente - execução fiscal n.o 3522-01/700081.2 -, determinaram a penhora dos cheques n.o 2630742941 e 2760944876, referentes a reembolsos de IRS dos anos de 2000 e 2001, era a reclamação prevista
nos artigos 97.o, n.o 1, al. n), e 276.o a 278.o do CPPT e não o interposto
recurso contencioso de anulação e que, na apurada impossibilidade
de operar a legalmente recomendada (cfr. artigos 199.o do CPC e
52.o do CPPT) convolação, pois das penhoras o Recorrente tivera
conhecimento pelos ofícios de 06.05.02 e 28.01.03 e só instaurou o
processo (recurso contencioso) em 27.03.03, sabido que é ser de 10
dias o prazo para válida e tempestivamente deduzir aquela reclamação
- cfr. art.o 277.o, n.o 1, do CPPT.
Ora, é contra o assim decidido e nos termos das alegações oportunamente juntas, de que as transcritas conclusões são síntese legal,
se insurge o Recorrente.
Sem qualquer razão ou hipóteses de êxito, porém.
Com efeito e uma vez que, tal como bem atentamente anota o
Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal,
o recurso contencioso oportunamente interposto pelo ora Recorrente
jurisdicional tinha por objecto a eventual sindicância da decisão do
órgão de execução fiscal que determinou a compensação dos seus
créditos tributários titulados pelos penhorados cheques de reembolso
de IRS com a dívida tributária em execução fiscal no referido processo
n.o 3522-01/700081.2, e não a decisão de penhora daqueles cheques,
o meio processual adequado e próprio à perseguida sindicância judicial
era, tal como vem julgado, a dita reclamação prevista no referido
artigo 276.o do CPPT.
Na verdade, a questionada decisão do órgão de execução fiscal
competente, o Chefe da Repartição de Finanças de Oeiras, fora proferida no respectivo processo de execução fiscal e mostrava-se, tal
como os presentes autos o evidenciam bem exuberantemente, susceptível de afectar direitos e interesses do executado, aqui o Recorrente, destinando-se a perseguida sindicância judicial mais do que
à eventual anulação do despacho em que se consubstancia à desejada
revogação pelo tribunal tributário competente daquela mesma decisão
administrativa, tal como vem entendido e julgado.
E o Recorrente, tal como claramente emerge do teor das conclusões
do seu recurso jurisdicional, discordando, é certo, daquele entendimento - cfr. conclusão 2a - não demonstra, explana ou justifica, de
qualquer jeito ou forma, a razão ou razões da declarada discordância
com aquele segmento decisório da impugnada decisão judicial.
Na verdade, limita-se, adiante, a discorrer sobre o instituto da compensação e seus requisitos legais, face ao invocado artigo 89.o do
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CPPT, para concluir, tal como iniciara, pela afirmação, não demonstrada ainda, de que o entendimento sufragado pelo tribunal recorrido
era errado, como errada fora a decisão que considerara insusceptível
de convolação o apurado erro na forma de processo.
Revelam-se, assim, absolutamente ineficazes as conclusões do presente recurso jurisdicional.
Mas ainda que assim não fosse e já de acordo com Jorge Sousa,
em Código de Processo e Procedimento Tributário, Anotado, 4a edição
de 2003, pp. 1043 e seguintes, é antes seguro e certo que:
«Esta reclamação corresponde ao recurso judicial previsto no art.o
355.o do CPT.
- o processo de execução fiscal (deve ) ser considerado um processo
de natureza judicial ... e por essa razão, pode entender-se que ele
já está na dependência do juiz do tribunal tributário, mesmo na fase
em que corre termos perante as autoridades administrativas,...”
“tendo o processo de execução fiscal natureza judicial mesmo na
fase em que corre perante as autoridades administrativas (art.o 103
n.o 1 da LGT) deverão considerar-se susceptíveis de reclamação, no
mínimo, todos os actos que seriam susceptíveis de recurso jurisdicional
se a decisão fosse proferida por um juiz ...”
Daí que a forma adequada (o processo próprio) para sindicar o
questionado despacho que, na execução fiscal, mandou penhorar os
referidos cheques que titulavam créditos do executado para, depois,
operar a compensação com a dívida em execução, fosse, tal como
vem decidido, a reclamação prevista nos artigos 276.o e seguintes
do CPPT e não, como alega, o recurso contencioso de anulação daquela decisão administrativa.
E, pela apontada e, em bom rigor, não controvertida, razão invocada
no sindicado despacho judicial ora impugnado não era também caso
de ordenar o que quer que fosse em sede de convolação processual,
já que, como se evidenciou, o prazo respectivo - 10 dias - cfr. art.o
277.o, n.o 1, do CPPT - estava já largamente excedido quando o ora
Recorrente entendeu recorrer aos tribunais.
Sobre o ponto a jurisprudência desta Secção do Supremo Tribunal
Administrativo vem reiteradamente afirmando e o citado autor anota
também que:
«A haver erro na forma de processo utilizada, deverá efectuar-se
a convolação para a forma de processo adequada, sempre que não
haja obstáculo intransponível (arts. 97.o, n.o 3, da LGT, 98.o, n.o 4,
deste Código e 199.o do CPC ).»
E, de entre estes, apontam, como mais frequentes, o da eventual
intempestividade da reclamação, por o seu prazo legal ser o menor,
precisamente o que aqui se verifica ocorrer.
Não merece pois qualquer reparo ou censura a decisão jurisdicionalmente impugnada.
Termos em que acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao presente recurso, assim
confirmando antes a impugnada decisão judicial.
Custas pelo Recorrente, fixando a procuradoria em 50%.
Lisboa, 13 de Outubro de 2004. — Alfredo Madureira (relator) — Brandão de Pinho — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 20 de Outubro de 2004.
Assunto:
Impugnação judicial. Execução de julgado anulatório. Juros
indemnizatórios e moratórios.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Na vigência da Lei Geral Tributária, o pedido de pagamento de juros indemnizatórios sobre quantia paga em
consequência de acto de liquidação judicialmente anulado, pode ser formulado na respectiva execução de
julgado.
II — A consequência de tal pedido de juros indemnizatórios
não ter sido feito na impugnação judicial é, não a sua
preclusão, mas o contarem-se os juros moratórios, apenas,
desde a data em que a Administração é colocada em
mora pelo pedido que o interessado lhe dirija, de pagamento de tais juros.
III — Não podem contar-se juros indemnizatórios e moratórios
relativos ao mesmo período temporal.
Recurso n.o 338/04. Recorrente: Ramiro Gonçalves da Silva; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Baeta de
Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. RAMIRO GONÇALVES DA SILVA, residente na Venda Nova,
Marco dos Pereiros, Coimbra, recorre do despacho do M.mo. Juiz
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra que indeferiu o
pedido de execução do julgado proferido pelo Tribunal Central Administrativo (TCA), anulatório de acto tributário de liquidação de
sisa e imposto de selo.
Formula as seguintes conclusões:
«1) Estabelece o art.o 43o da LGT, que “são devidos juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação graciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços de que resulte
pagamento da divida tributária em montante superior ao legalmente
devido”;
2) Como escreve Jorge de Sousa, CPPT, 2.a edição, pp. 807 e 308,
em anotação ao arto 61o, os juros indemnizatórios, tal como os compensatórios, destinam-se a compensar o contribuinte pelo prejuízo
provocado por um pagamento indevido de uma prestação tributária
e enquadram-se ia teoria da responsabilidade civil extra contratual
a qual tem assento constitucional no arto 22o da CRP;
3) Tem pois o ora recorrente direito a ser ressarcido através do
pagamento de juros indemnizatórios que computados até ao dia da
apresentação do requerimento de execução atingiam a quantia de
1534,96 euros, mais os juros vincendos até integral pagamento.
Termos em que e nos mais de direito deve o presente recurso
ser julgado procedente por provado e, em consequência, ser proferido
douto acórdão que condene a Administração Fiscal no pagamento

dos juros indemnizatórios que contados até ao dia 20.3.2002 a quantia
de 1534,96 euros mais os juros vincendos até integral pagamento.»
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, por serem devidos juros
indemnizatórios e moratórios, estes só desde o termo do prazo para
execução espontânea da decisão judicial anulatória do acto de
liquidação.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Adjuntos.
2. É o seguinte o teor da decisão recorrida:
«Consagra-se a fls. 1, verso, dos Autos, que “a entidade recorrida
negou provimento ao pedido com base na circunstância de no acórdão
proferido no processo de impugnação judicial não se fazer referência
expressa ao pagamento de juros indemnizatórios”.»
Assim acontecendo, foi cumprido o Acórdão na sua integralidade.
Daí que não colha censura a decisão, neste caso, da Administração.
Se foi, efectivamente, pedido o pagamento de juros indemnizatórios
haveria, porventura, que sindicar a decisão proferida.
De resto, mesmo que em acção específica não se houvesse formulado pedido quanto aos juros a que, eventualmente, se tivesse
direito, não se criou, com a respectiva sentença, caso julgado impeditivo de posterior pedido desses juros em nova acção - Ac. R.P.
de 20.3.84; C J; 1984:2o:220.
Continua vincular que os limites objectivos do caso julgado abrangem o objecto do processo - Ac. R.P., 23.2.84, Col. Jur. 1984, p. 240.
Assim se indefere o pedido formulado.
Sem custas!.»
3.1. O despacho questionado no presente recurso jurisdicional é,
como resulta do que até aqui se escreveu, aquele que, liminarmente,
incidiu sobre o pedido formulado pelo recorrente, de que fosse dada
“integral execução ao acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo em 3 de Outubro de 2000, no processo de impugnação
no 280/96 do Tribunal Tributário de Coimbra, porquanto” esse processo “veio a ser julgado totalmente procedente, tendo sido decretada
a anulação das liquidações, sendo certo que, havia sido pedido o
pagamento de juros indemnizatórios”.
O M.mo Juiz entendeu, porém, que, não havendo, no falado acórdão,
“referência expressa ao pedido de juros indemnizatórios”, não podia,
agora, na execução do julgado, impor-se à Administração o pagamento
de tais juros. Essa a razão do indeferimento da pretensão do agora
recorrente.
Esta decisão está, como aponta o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto,
em clara discrepância com a jurisprudência firme deste Tribunal.
Sem preocupação de exaustividade, apontam-se como exemplos os
acórdãos da Secção de 19 de Dezembro de 2001, no recurso no 26680,
6 de Fevereiro de 2002, no recurso no 1077/02, 20 de Fevereiro de
2002, no recurso no 26669, 17 de Abril de 2002, no recurso no 10/02,
9 de Outubro de 2002, no recurso no 9/02, 6 de Novembro de 2002,
no recurso no 1077/02, 5 de Fevereiro de 2003, no recurso no 1306/02,
e 9 de Março de 2003, no recurso no 463/03.
Para além de ser esta a posição sincrónica assumida pela Secção
de Contencioso Tributário, ao menos desde o primeiro dos aludidos
acórdãos, ela veio a merecer confirmação pelo Pleno da mesma Secção,
chamado a pronunciar-se em 17 de Abril de 2002, no recurso no
10/02.

1464
Escasseando razões para nos afastarmos do entendimento que tão
reiteradamente vem sendo seguido pelo Tribunal, ainda desta feita
o acompanharemos, mediante a quase integral transcrição do acórdão
de 6 de Fevereiro de 2002, atrás referido, de que foi relator o mesmo
do presente.
3.2. Estabelece o artigo 100o da Lei Geral Tributária (LGT) que
“a administração tributária está obrigada, em caso de procedência
total ou parcial de 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
de juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do
prazo da execução da decisão”.
O artigo 102o do mesmo diploma acrescenta que “a execução das
sentenças dos tribunais tributários e aduaneiros segue o regime previsto para a execução das sentenças dos tribunais administrativos”;
“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”.
Dispõe-se na mesma LGT, artigo 43o, que “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 devido”,
sendo a respectiva taxa igual à dos juros compensatórios.
Constituindo a impugnação dos actos tributários de liquidação um
contencioso de anulação, conforme correntemente se vem entendendo, impõe-se à Administração Fiscal, perante o êxito da lide impugnatória, que reconstitua a situação jurídica hipotética que existiria
caso não tivesse sido praticado o acto tributário anulado. Tal inclui,
necessariamente, a restituição da quantia que ao contribuinte foi indevidamente exigida e que ele satisfez. Mas também integra a reconstituição da situação o pagamento de juros indemnizatórios, uma
vez que o contribuinte esteve, desde o pagamento que efectuou, até
ao reembolso, privado da utilização do correspondente capital.
A tanto não obsta a expressão “se for caso disso”, ínsita no falado
artigo 100o, pois, de acordo com o que vem entendendo o Tribunal,
tal não limita a obrigação de pagamento de juros indemnizatórios
aos casos em que essa obrigação foi reconhecida na sentença da impugnação judicial. A aparente discrepância entre aqueles artigos 43o
e 100o resolve-se reservando a estatuição do primeiro para as situações
que nele estão expressamente previstas. Como se diz no citado acórdão
de 19 de Dezembro, “(...) quando ocorram as hipóteses constantes
do art.o 43o (todas envolvendo o pagamento do tributo), falar-se-á
de juros indemnizatórios até ao termo do prazo de execução espontânea da decisão e de juros moratórios depois de tal momento, quando,
tendo havido o seu pedido de pagamento, ocorra uma situação de
mora da administração. Mas se só são devidos os juros moratórios
quando estes tenham sido pedidos, de acordo com este preceito, não
pode deixar de ser assim também para o caso dos juros indemnizatórios”.
Assim, e ao contrário do que foi decidido, o pedido de satisfação
de juros indemnizatórios pode ser feito no processo de impugnação,
mas, não o sendo, não fica precludida a possibilidade da obtenção
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desses juros, cabendo, ainda, a formulação do mesmo pedido em
execução da sentença anulatória.
Isto porque a execução dos julgados administrativos implica a reconstituição da situação hipotética que existiria actualmente se não
tivesse sido praticado o acto anulado, o que inclui a compensação
pelos danos dele resultantes, entre eles, a privação da importância
despendida.
Voltando a transcrever o aresto de 19 de Dezembro:
«Não há aqui necessidade da existência de uma sentença judicial
que expressamente comine essa concreta obrigação jurídica, porque
ela representa actualmente, à face do disposto no art.o 43o da LGT,
um efeito jurídico que se constitui pelo simples facto de o acto tributário ter sido anulado graciosa ou contenciosamente e isso aconteça
por razões de legalidade imputadas aos serviços da administração.
Sendo a causa da anulação do acto tributário, em consequência de
cuja prática ocorreu o pagamento do tributo, um erro imputável aos
serviços, por abarcado nos efeitos jurídicos constituídos pela sentença
se tem também esse concreto efeito jurídico em virtude de se terem
de dar por satisfeitos todos os pressupostos de cuja existência aquele
art.o 43o, n. o1, da LGT o faz depender.»
Ora, tendo os serviços violado a lei, ao empreender a liquidação,
como reconheceu a decisão judicial que a anulou, caíram em erro
sobre os pressupostos de direito, erro que só a eles é imputável,
pois, como repetidamente se vem afirmando, tal imputabilidade não
se relaciona, necessariamente, com a culpa de qualquer dos agentes
da Administração.
Como assim, e a não ser que venha a julgar-se existir causa legítima
de inexecução, ao recorrente é devida, não apenas a restituição da
quantia paga a título de sisa e imposto de selo, que resultou anulada,
como juros indemnizatórios sobre a essa quantia, contados desde a
data desse pagamento até ao termo do prazo para cumprimento voluntário da sentença proferida na impugnação judicial. A partir de
sessenta dias após o pedido formulado pelo recorrente (e só a partir
de então, porque o acórdão proferido na impugnação judicial não
reconheceu o direito a juros indemnizatórios), são devidos juros
moratórios.
Ou seja, os juros indemnizatórios e os moratórios 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.
Procedendo, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso,
o despacho impugnado tem de ser substituído por outro que, se outro
obstáculo não houver, determine os termos subsequentes do processo.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juizes 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 indeferimento
do pedido pelos fundamentos aqui apreciados e afastados.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Outubro de 2004. — José Norberto de Melo Baeta
de Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Fonseca Limão.
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Acórdão de 20 de Outubro de 2004.
Assunto:
Artigo 11.o do CCA.
Doutrina que dimana da decisão:
O artigo 11.o, n.o 1, do CCA utiliza a expressão presunção
com sentido diverso daquele que tal expressão possui nos
artigos 349.o e 350.o do C. Civil pois que o legislador pretendeu com tal expressão afirmar que os prédios urbanos
se consideram concluídos na mais antiga das datas que
enumera nas quatro alíneas seguintes, ficando, por isso,
a partir de qualquer desses factos, o respectivo valor tributável sujeito a contribuição autárquica.
Recurso n.o 466/04. Recorrente: Fazenda Pública; Recorridos: João
Macedo Leitão e Outro; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. António
Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto, 1.o Juízo, 2a Secção, julgou procedente a impugnação do acto tributário da liquidação de contribuição autárquica
relativa aos anos de 1997 a 1999 e, por isso, anulou a respectiva
liquidação.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
1.- Em causa está a liquidação da contribuição autárquica dos anos
de 1997 a 1999, apurada com base no valor tributável encontrado
na avaliação efectuada na sequência da apresentação da declaração
modelo 129 para inscrição matricial de um prédio construído pelos
impugnantes, na qual fizeram constar como data de conclusão das
obras 28/6/96;
2. - Na sentença sob recurso deu-se por provado que o dito imóvel
apenas foi concluído no ano 2000, atenta a data em que foi concedida
a licença de habitação ou ocupação, 4/3/00, iniciando-se a partir daqui
a tributação em sede de contribuição autárquica, por enquadramento
na previsão contida na alínea a) do n.o 1 do art.o 11.o do CCA.;
3.- Contrariamente ao decidido, sustenta-se que, resultando da conjugação do preceituado nos arts. 10.o e 11.o n.o 1, alíneas c), corpo
e b), respectivamente, que a contribuição é devida a partir do ano
inclusive da conclusão das obras, presumindo-se esta na mais antiga
das datas referidas nas alíneas do n.o 1 do aludido art.o 11.o, que
in casu, coincide com a data da apresentação da declaração para
inscrição matricial, 2/7/96, será esta a data a partir da qual a contribuição se mostra devida, e não a partir da obtenção no ano 2000
da licença camarária;
4. - Da prova documental que se produziu não resulta ilidida a
presunção legal contida no referido n.o 1 do art.o 11.o, seja por não
poder retirar-se da falta de licença anteriormente a 2000 que as obras
só ficaram concluídas no ano 2000, em que finalmente a licença foi
concedida após várias tentativas fracassadas por motivos que se não
impediam uma normal utilização e ocupação do imóvel, seja por aquela

presunção legal ter deixado de o ser por se ter consolidado na ordem
jurídica o resultado da avaliação, efectuada com base na declaração
mod. 129, cujo conteúdo incluía o momento da conclusão das obras
(momento este que nunca foi alvo de rectificação) e com o qual
os impugnantes se conformaram, uma vez que dele não reagiram
em tempo útil;
5.- A não ser assim entendido chegar-se-ia à situação paradoxal
de, o mesmo facto dado a conhecer à AT pelos próprios contribuintes
- o momento da conclusão das obras reportado ao ano de 1996 servir
para efeitos de fixação do valor patrimonial do prédio mas já não
servir para efeitos de liquidação e pagamento da contribuição autárquica apurada com base, precisamente, no valor patrimonial encontrado na avaliação;
6.- Inexiste qualquer ilegalidade na impugnada liquidação que justifique a sua anulação;
7.- A sentença recorrida violou o disposto nos arts. 10.o, n.o 1,
al. c), 11.o, n.o1, al. b), do CCA.
Os impugnantes apresentaram alegações nas quais formularam as
seguintes conclusões:
1 - O presente recurso vem interposto da sentença que julgou procedente impugnação deduzida contra as liquidações da contribuição
autárquica referente aos anos de 1997 a 1999, relativa ao prédio urbano
dos recorridos, sito na Rua Antero Quental, n.os 338/442, da cidade
do Porto, por a mesma estar ferida de ilegalidade.
2 - Neste recurso a questão a resolver é precisamente a de saber
se houve ou não uma errada aplicação da “lei” aos factos dados como
provados, os quais a recorrente não põe em causa, pelo que versa
matéria de direito, sendo o tribunal competente para o julgar o Supremo Tribunal Administrativo e não o Tribunal Central Administrativo, para onde foi interposto, nos termos do n.o 4 do art.o 21.o,
al. b) do n.o 1 do 32.o e al. a) do n.o 1 do art.o 41 do ETAF.
3 - A violação das regras de competência em razão da hierarquia
ou da matéria determina a incompetência absoluta do Tribunal, excepção dilatória, que impede o tribunal de conhecer do mérito da
causa, conduz à absolvição da instância, in casu à improcedência do
recurso, declarando o TCA, como incompetente, nos temos dos arts.
101.o, al. a) do n.o 1 do 288.o, n.o 2 do 493.o e al. a) do n.o 1 do
494.o do CPC, aplicáveis por força da al. e) do art.o 2.o do CPPT.
4 - A recorrente, Fazenda Nacional, fundamenta o seu recurso
numa presunção legal, resultante da alínea b) do n.o 1 do art.o 11.o
do CCA, presumindo o prédio em causa ter sido concluído na data
de apresentação da declaração para inscrição na matriz, por ser esta
mais antiga, na qual foi declarado estar o prédio concluído em
28/06/96,com excepção da fracção “B”.
5 - Acrescenta ainda que os recorridos nunca puseram em causa
a sua declaração quanto à data de conclusão do seu prédio, constante
do modelo 129, bem sabendo que o fizeram na Reclamação Graciosa
e não antes, por não adivinharem que a administração iria proceder
a uma liquidação autárquica ferida de ilegalidade.
5 - Insurge-se a A. F. contra a ilacção extraída dos pontos 5 a
9 do probatório de que o prédio só deve dar-se por concluído, para
efeitos de tributação em contribuição autárquica no ano em que lhe
foi concedido o alvará de licença de “”Habitação ou Ocupação”, com
o n.o 295, emitido em 14/03/2000, estribando-se na al. c) do n.o 1
do art.o 10.o e na al. b) do n.o 1 do art.o 11.o, mantendo o entendimento
que já defendera na fase administrativa do processo.
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6 - A prova documental veio claramente demonstrar que o prédio
só ficou efectivamente concluído no ano 2000, depois de feitos os
acabamentos na fracção “B”, realizadas as obras adicionais, corrigidas
as deficiências, em suma satisfeitas as exigências das entidades municipais competentes, ou seja, com emissão da licença de habitabilidade.
7 - As presunções do n.o 1 do art.o 11.o são meras presunções
júris tantum, ilidíveis por prova em contrário (n.o 2 do art.o 350.o
do CC), tendo a impugnante afastado essa presunção, através da prova
supra descrita como muito bem se decidiu na sentença recorrida,
que não merece censura alguma
8 - Por último, a tese defendida pela A. F, de que a inexistência
da licença de habitabilidade não prejudica a normal utilização ou
ocupação, não pode ter acolhimento, pelas razões alegadas, designadamente com a publicação dos Decs.-Leis 46/85, de 20/9 (ART.o
44.o), 321-B/90, de 15/10, e 281/99, de 26/7.
O EMMP junto deste STA acompanha o parecer de fls. 67/68 o
qual se pronuncia pelo não provimento do recurso uma vez que o
imóvel em questão só estaria sujeito a CA a partir de 2000.
2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
1. Em 02/07/1996 foi entregue no 5.o SF do Porto uma declaração
modelo 129 em nome de João Macedo Leitão e José de Macedo
Leitão, ora impugnantes, referente a um bloco composto por r/c, três
andares e um recuado, destinado a comércio e habitação, sito na
Rua Antero de Quental, n.o 438/442, nesta cidade;
1.1 - nesta declaração foi indicada a data de 28/06/96 como a da
conclusão da construção, com excepção para a fracção “B”;
2 - os impugnantes, em 04/11/96, requereram aos SMAS vistoria
às 4 fracções e vão das escadas;
3 - em 10/12/96 o projecto do SMAS foi indeferido, exigindo-se,
entre outros pontos, a instalação de um segundo grupo hidro-pneumático;
4 - feitas as alterações exigidas, este processo foi aprovado em
14/07/97;
5 - a licença de habitabilidade daquele prédio foi requerida em
11/12/97;
6 - o pedido referido em 5) foi indeferido em 23/02/98, por não
ter sido paga uma licença de alterações no estabelecimento;
7-a licença referente às obras de alterações foi concedida em
31/07/98;
8 - pedida nova licença de habitabilidade foi a mesma indeferida
por faltarem “acabamentos na fracção B”, “electricidade nas habitações” e “deficiente ventilação no estabelecimento”;
9 - corrigidas as deficiências contidas no n.o anterior e requerida
nova licença de habitabilidade, foi concedido pela CMP, em 02/03/00,
o alvará de licença de utilização;
10 - em 27/04/00 foi constituída a propriedade horizontal;
11 - em 04/05/2000 o SF procedeu à avaliação do prédio aludido
em 1);
12 - em 09/06/00 e 13/06/2000 foram os impugnantes notificados,
através de carta registada com aviso de recepção, do resultado da
avaliação mencionada em 11) e de que poderiam, querendo, apresentar reclamação no prazo de 8 dias;
13 - não tendo sido apresentada reclamação contra o resultado
da dita avaliação, foi liquidada, em 22/03/2001, a CA referente às

1469
diversas fracções do prédio mencionado - art.o U-11484, fracções “A”,
”B”, “C”, “D”, e “E” dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000, num
total de 8.382,74 euros - fls. 04 a 08 do processo de reclamação apenso
;
14 - a data limite de pagamento daquela soma ocorreu em 30/04/01;
15 - em 16/07/01 foi apresentada a reclamação graciosa apensa
a estes autos;
16 - esta reclamação foi indeferida por despacho proferido pelo
Chefe do SF em 30/01/02-cfr. a proposta de decisão e o despacho
juntos a fls. 53/55 do apenso, cujo teor aqui se dá por reproduzido
para todos os efeitos;
17 - os impugnantes foram notificados daquele indeferimento em
04/02/02 e 13/02/02;
18 - esta impugnação deu entrada no SF em 19/02/02.
3.1. A sentença recorrida começou por delimitar o objecto da impugnação ao acto tributário da liquidação da contribuição autárquica
de 1997, 1998 e 1999 uma vez que tendo os impugnantes questionados,
na reclamação graciosa, estes actos tributários e o de 2000 o certo
é que, em sede de impugnação, apenas questionaram aqueles.
A sentença recorrida afirma que a factualidade levada ao probatório
não permite concluir que as obras tenham ficado prontas em 1996
pois que o imóvel em apreço só obteve a licença de habitabilidade
em 2-3-2000. É que apesar de esta ter sido requerida em 1997 foi
indeferida porque os serviços camarários impuseram aos autores a
realização de várias obras pelo que até à realização destas “o prédio
não pode considerar-se pronto, plenamente construído”.
Acrescenta que “os impugnantes lograram demonstrar o suporte
fáctico da sua pretensão, ou seja, provaram que as obras do falado
prédio só ficaram concluídas em 2000”.
Concluiu, por isso, que o prédio dos autos só está sujeito a tributação
em sede de contribuição autárquica a partir do ano de 2000, inclusive.
3.2. Sustenta a recorrente FP que é devida a contribuição autárquica
referente aos anos de 1997 a 1999 relativamente às fracções A, B,
C, D e E a que se refere a presente impugnação pois que apresentaram
os impugnantes, em 02/07/1996, declaração modelo 129 na qual foi
indicada a data de 28/06/96 como a da conclusão da construção.
Estabelecia a alínea c) do n.o 1 do art.o 10.o do Código da Contribuição Autárquica que, a contribuição é devida a partir “do ano,
inclusive, da conclusão das obras de edificação, e melhoramento ou
de outras alterações que hajam determinado a variação do valor tributável de um prédio, quando qualquer destes factos tenha ocorrido
até 30 de Junho.” Acrescentava o n.o 1 do art.o 11.o do mesmo diploma
legal que:
«Os prédios urbanos presumem-se concluídos ou modificados na
mais antiga das seguintes datas:
a) Em que for concedida licença camarária, quando exigível;
b) Em que for apresentada a declaração para inscrição na matriz;
c) Em que se verificar uma qualquer utilização, desde que a título
não precário;
d) Em que se tornar possível a sua normal utilização para os fins
a que se destina.»
Dos preceitos transcritos resulta que a contribuição autárquica era
devida a partir do ano, inclusive, da conclusão das obras de edificação
quando esta tenha ocorrido até 30 de Junho [al. c, n.o 1 do art.o
10.o] presumindo-se concluídos os prédios urbanos na mais antiga
das datas referenciadas nas alíneas do n.o 1 do art.o 11.o
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À situação concreta dos presentes autos não são aplicáveis as alíneas
c) e d) deste último preceito legal pois que não se discute qualquer
utilização das ditas fracções.
Igualmente não se discute que em 02/03/00 foi concedido o alvará
de licença de utilização como não se questiona que apresentaram
os impugnantes, em 02/07/1996, declaração modelo 129 na qual foi
indicada a data de 28/06/96 como a da conclusão da construção.
Fixou, contudo, do probatório (pontos 2 e seguintes) que os impugnantes, em 04/11/96, requereram aos SMAS vistoria às 4 fracções
e vão das escadas e que, em 10/12/96, o projecto do SMAS foi indeferido, exigindo-se, entre outros pontos, a instalação de um segundo
grupo hidro - pneumático e que feitas as alterações exigidas, este
processo foi aprovado em 14/07/97, que a licença de habitabilidade
foi requerida em 11/12/97 e que tal pedido foi indeferido, em 23/02/98,
por não ter sido paga uma licença de alterações no estabelecimento
e que a licença referente às obras de alterações foi concedida em
31/07/98, que pedida nova licença de habitabilidade foi a mesma indeferida por faltarem “acabamentos na fracção B”, “electricidade nas
habitações” e “deficiente ventilação no estabelecimento”, que corrigidas as deficiências contidas no n.o anterior e requerida nova licença
de habitabilidade, foi concedido pela CMP, em 02/03/00, o alvará
de licença de utilização e que, em 27/04/00, foi constituída a propriedade horizontal.
E perante este quadro factual entendeu a sentença recorrida que
foi ilidida a presunção de que as ditas fracções se encontravam concluídas desde a data em que foi apresentada a declaração para inscrição
na matriz e que se deveria entender que as mesmas foram concluídas
quando foi concedida licença camarária.
Contra o assim decidido insurge-se a FP sustentando, em síntese,
que a contribuição autárquica foi liquidada com base no que consta
da declaração modelo 129, apresentada pelos impugnantes em 2/7/96,
com vista à inscrição matricial de um imóvel construído em regime
de propriedade horizontal, constando de tal declaração, no quadro
10, campo 01, como data da conclusão das obras 96/06/28, e no quadro
15, que a fracção “B” se encontra em fase de acabamentos.
Sustenta, ainda, que nos n.os 5) a 9) do probatório, deu o Tribunal
como provados factos que se prendem com as diligências levadas
a cabo pelos impugnantes no sentido de conseguirem o alvará de
licença de habitação ou ocupação, vulgo licença de habitabilidade,
obtido em 14/3/00, por despacho datado de 2/3/00.
Conclui que as obras de edificação de prédios se presumem concluídas na mais antiga das datas referenciadas nas alíneas do n.o 1
do art.o 11.o pelo que sendo a mais antiga daquelas datas, a da apresentação da declaração para inscrição matricial, será esta a ter em
conta para determinar quando tem lugar o início da tributação.
E o citado n.o 1 do art.o 11.o do Código da Contribuição Autárquica
estabelecia que os prédios urbanos se presumem concluídos na mais
antiga das datas, além das constantes das alíneas c) e d) que na situação
concreta irrelevam, em que for concedida licença camarária, quando
exigível ou em que for apresentada a declaração para inscrição na
matriz.
No caso dos autos só seria relevante a data da licença camarária
se não tivesse sido apresentada a mencionada declaração para inscrição na matriz.
Na verdade o art.o 11.o citado utiliza a expressão presunção com
sentido diverso daquele que tal expressão possui nos arts. 349.o e
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350.o do C. Civil pois que o legislador pretendeu com tal expressão
afirmar que os prédios urbanos se consideram concluídos na mais
antiga das datas que enumera nas quatro alíneas seguintes.
E pode o particular, na situação concreta dos presentes autos, alegar
e demonstrar que não apresentou a declaração para inscrição na matriz
ou que não ocorreu qualquer dos factos referidos nas diversas alíneas
do n.o 1 do mencionado art.o 11.o.
Contudo desde que ocorra qualquer dessas situações deve considerar-se concluído o prédio que, por isso e a partir dessa data,
terá determinado valor tributável sujeito a contribuição autárquica.
O indicado preceito legal permite apenas optar pela mais antiga
das quatro situações descritas nas diversas alíneas referidas no mencionado preceito legal para sujeitar o respectivo prédio urbano a contribuição autárquica.
Daí que apresentada a declaração para inscrição na matriz se deva
considerar concluído o prédio na data em que a mesma afirmar tal
conclusão se esta for anterior a qualquer das restantes situações descritas nas diversas alíneas do art.o 11 citado.
E é realidade diferente a conclusão do prédio e a necessidade
de efectuar ajustamentos para a concessão da licença de utilização
ou outros de beneficiação que sempre poderão efectuar-se em todas
ou algumas fracções o que não impede que para o efeito pretendido
não tenha de se considerar concluído o prédio até porque sempre
seria difícil afirmar que num prédio concluído não faltaria efectuar
um qualquer pequeno ajustamento ou correcção de uma qualquer
pequena e ligeira deficiência.
De qualquer forma tais obras, necessárias para a obtenção da licença
de utilização, não permitem concluir que, para os efeitos do art.o
11.o, n.o 1, al. b) citado, não se encontrava concluído o referido prédio
para efeitos da sua sujeição a contribuição autárquica.
É, por isso, de concluir que, embora não se encontrando em condições de ser emitida a licença de utilização pode o mesmo prédio
considerar-se concluído para efeitos de inscrição na matriz, ficando
imediatamente sujeito ao pagamento do tributo questionado na data
em que, na declaração para inscrição na matriz, se afirma tal conclusão.
Com efeito não é a demora na concessão da licença de utilização
que impede a declaração para inscrição da matriz ou qualquer utilização a título não precário ou a normal utilização para os fins a
que se destina.
Na verdade qualquer das quatro situações descritas nas diversas
alíneas do mencionado art.o 11.o, n.o 1, conduz a considerar concluído
o prédio com o consequente valor tributável sujeito imediatamente
a contribuição autárquica.
E as duas últimas alíneas do mencionado preceito legal, que se
referem a qualquer utilização, desde que a título não precário ou
para os fins a que se destina o prédio, imediatamente levam a inferir
que o prédio se encontra concluído efectivamente e por isso com
valor tributável e sujeito, por isso, a contribuição autárquica alheando-se o legislador da efectiva ou não conclusão do dito prédio.
Daí que se entenda que os actos tributários da liquidação de contribuição autárquica impugnados são de manter.
4. Nos termos expostos acorda-se em conceder provimento ao recurso, em revogar a sentença recorrida e, consequentemente, em não
anular os actos tributários da liquidação da contribuição autárquica
impugnados.
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Custas pelos impugnantes na 1a instância e neste STA fixando-se
neste em 50% a procuradoria.
Lisboa, 20 de Outubro de 2004. — António Pimpão (relator) — Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 20 de Outubro de 2004.
Assunto:
Contra-ordenação. Sentença que substituiu a aplicação da coima pela sua dispensa. Procedência do recurso. Condenação
em custas.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O instituto de dispensa da coima é, essencialmente, uma
medida alternativa à aplicação da coima.
2 — Tendo o Juiz, atento o disposto no artigo 32.o do RGIT,
substituído a condenação do arguido no pagamento de
uma coima pela a sua dispensa, conclui-se, necessariamente, que este praticou a contra-ordenação que lhe vinha
imputada.
3 — Sendo assim e pugnando o arguido pela anulação da
decisão que lhe aplicou a coima, com fundamento no
facto de não ter praticado a contra-ordenação, com a
sua consequente absolvição, ao aplicar aquela medida
de dispensa da coima o tribunal não só não anulou a
decisão recorrida, como também manteve a sua condenação, embora substituindo o pagamento da coima por
uma medida menos gravosa.
4 — Daí que o “recurso” deva ser julgado, não total, mas
parcialmente procedente e o arguido condenado em custas
nos termos do disposto no artigo 513.o do CPP, aqui
aplicável ex vi do disposto nos artigos 3.o, alínea b), do
RGIT e 41.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 433/82 de 27/10.
Recurso n.o 475/04-30; Recorrente: Ministério Público; Recorridas:
Almeida Quaresma e Sequeira. Ld.a, e Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Juiz Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - O Magistrado do Ministério Público, não se conformando com
a sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra que
julgou procedente o recurso interposto da decisão da Direcção de
Finanças de Coimbra, que aplicou à firma Almeida Quaresma e Sequeira, Lda, com sede em Lousã, a coima de 350.000$00, dispensando-a do seu pagamento, dela veio interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
1a - À sociedade “Almeida Quaresma & Sequeira, Lda”, foi aplicada
a coima de 350.000$00, por infracção do disposto no arto. 26o, n.o 1,
do CIVA.

2a - Não se conformando com o despacho através do qual foi aplicada aquela coima, dele interpôs recurso contencioso para este tribunal, em cuja petição pede a respectiva anulação, por, segundo sustenta, não ter cometido aquela infracção.
3a - A M.ma Juíza recorrida, contudo, entendeu por bem dispensá-la
daquela coima, por, na sua óptica, “se terem verificado, cumulativamente, os pressupostos previstos no arto. 32o do RGIT” e, em consequência, decidiu julgar procedente o recurso, não tendo concretizado
qualquer condenação em custas, “por delas estar isenta a FP”.
4a - Em síntese, a M.ma Juíza a quo incorreu em manifesto erro
de julgamento, pois confundiu a dispensa de coima que operou o
que pressupõe que entende que a citada sociedade praticou aquela
infracção - com a absolvição da mesma, pelo que concedeu total provimento ao seu recurso contencioso.
5a - Efectivamente, conforme claramente se preceitua no n.o l do
arto. 74o do C. Penal - aplicável subsidiariamente, nos termos das
disposições conjugadas dos arts. 3o, al. b), do RGIT e 32o do DL 433/82,
de 27/10 - a dispensa da pena ocorre quando o tribunal declare o
arguido culpado, pois como é óbvio, se o absolvesse não teria que
o dispensar da pena.
6a - Daí que tendo a recorrente sustentado, na sua petição de
recurso, que não praticou aquela infracção, razão pela qual pediu
a anulação do despacho através do qual lhe foi fixada a respectiva
coima, nunca o recurso deveria ter sido julgado totalmente procedente,
mas apenas parcialmente, com a sua consequente condenação no pagamento de custas, nos termos do arto. 513o do C. P. Penal, também
aplicável supletivamente, nos termos das disposições associadas dos
arts. 3o, al. b), do RGIT, e 41o, no 1, do DL 433/82, de 27/10.
7a - Na verdade, o que está em causa, no recurso contencioso
interposto pela citada sociedade, tal como foi por esta delineado o
seu objecto, é saber se ela praticou ou não a infracção que lhe é
imputada!
8a - Ora, tendo a M.ma Juíza concluído que a praticou, nunca o
recurso deveria ter sido julgado totalmente procedente, com a consequente não condenação da recorrente em custas.
9a - Violadas se mostram, pois, por erro de interpretação, as normas
dos referidos arts. 74.o do C. Penal e 513.o do C. P. Penal, aplicáveis
subsidiariamente, nos termos atrás expostos.
10a - Deve, pois, a douta sentença recorrida ser revogada e substituída por douto acórdão, através do qual, embora mantendo-se
a dispensa da coima, se negue, parcialmente, provimento ao recurso,
com a consequente condenação da citada sociedade no pagamento
das custas.
A recorrida não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto não emitiu parecer, atento o
disposto no art.o 109.o, n.o 3, da LPTA, na anterior redacção.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A empresa, Almeida Quaresma e Sequeira, Lda, contribuinte
de Imposto sobre o Valor Acrescentado, pelo exercício da actividade
de “comércio grosso mater. Construção, enquadrada no regime de
tributação normal - mensal entregou, no dia 10 de Fevereiro de 2000,
nos serviços competentes, a declaração periódica de IVA e o cheque
n.o 11078528, sobre a agência do Banco Melo, SA, em Coimbra, para
pagamento do respectivo imposto no montante de 1 724 714$00.
2. O cheque foi devolvido por falta de provisão.
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3. Em 29-02-2000 a recorrente solicitou através de Fax à DSCIVA
(fls. 14), informação sobre a forma como devia regularizar a situação,
tendo obtido resposta no dia 3 de Março do mesmo ano (fls. 16).
4. Em 2 de Março a recorrente entregou nos serviços o montante
da dívida em causa (fls. 15), tendo liquidado os respectivos juros
de mora em 19 de Abril do mesmo ano (fls. 17).
5. Em 4 de Abril de 2000, foi autuado o auto de notícia (fls. 2),
que foi notificado à empresa recorrente no dia 18 de Abril do mesmo
ano (fls.6).
6. De acordo com a informação prestada pelos serviços, nos termos
do art. 190o do CPT (fls. 24), da infracção não houve efectivo prejuízo
para a Fazenda Pública.
7. Por despacho do Sr. Director de Finanças de Coimbra, de 27
de Junho de 2001, que aqui se dá como reproduzido, foi aplicado
à recorrente a coima de 350 000$00, que foi notificada em 6 de Setembro do mesmo ano (fls. 27 e 28).
3 - Conforme resulta das conclusões da motivação do recurso, o
que aqui está em causa não é o enquadramento jurídico da contra-ordenação, assim como a medida de dispensa da coima que foi
aplicada à arguida.
O que o Ilustre Magistrado do Ministério Público recorrente censura é tão só o facto de, em consequência da aplicação dessa medida,
o Mm.o Juiz ”a quo” ter concedido total provimento ao recurso contencioso, sem o consequente pagamento de custas, nos termos do
disposto no art.o 513.o do CPP, aqui aplicável ex vi dos arts. 3.o,
al. b), do RGIT e 41.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 433/82, de 27/10.
E afigura-se-nos que lhe assiste razão.
Na verdade, o instituto da dispensa da coima é, essencialmente,
uma medida alternativa à aplicação da coima.
Com esta medida, pretendeu, a nosso ver, o legislador dotar a
administração da justiça tributária de um meio idóneo de substituição
das coimas de valor reduzido ou evitar que ao infractor venham a
ser aplicadas coimas pela prática de contra-ordenações cuja gravidade
dos factos parecem seriamente não exigir.
Assim, a medida de dispensa da coima, actuando ao nível da punição
- ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, com a medida
de isenção da pena que actua ao nível das condições de punibilidade
- é, apesar de tudo, uma sanção especial do direito contra-ordenacional
tributário, cuja particularidade consiste na condenação do arguido
pela infracção cometida, sem que lhe imponha uma coima face à
pequena gravidade desta.
Ora, no caso dos autos, o recurso interposto pela agora recorrida
tinha como fundamento o facto de não ter praticado a infracção que
lhe era imputada e como objecto a sua absolvição, com a consequente
anulação da decisão que lhe aplicou a coima em causa.
O que aqui estava em causa era, assim, saber se a arguida cometeu
ou não a contra-ordenação que lhe é imputada.
Deste modo e como bem anota o Ex.mo Magistrado recorrente,
tendo o M.mo Juiz a quo, atento o disposto no art.o 32.o do RGIT,
substituído a condenação da arguida no pagamento de uma coima
pela sua dispensa, conclui-se, necessariamente, que esta praticou a
contra-ordenação que lhe vinha imputada.
E, a ser assim, a arguida não viu satisfeita, na totalidade, a sua
pretensão, mas só parcialmente, já que o Tribunal a quo não só não
anulou a decisão recorrida, mas também manteve a sua condenação,
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embora substituindo a aplicação da coima por uma medida menos
gravosa.
Pelo que o “recurso” devia ter sido julgado parcialmente procedente
e, em consequência, condenada a arguida em custas, atento o disposto
no arts. 513.o do CPP, aqui aplicável ex vi do disposto nos préditos
art.os 3.o, al. b), do RGIT e 41.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 433/82.
4 - Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente
recurso, com a consequente condenação em custas na 1a Instância,
que se fixa em duas unidades de conta.
Sem custas neste Supremo Tribunal.
Lisboa, 20 de Outubro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) —
Mendes Pimentel — António Pimpão.

Acórdão de 20 de Outubro de 2004.
Assunto:
Artigo 88.o-A do CIVA.
Doutrina que dimana da decisão:
A faculdade de anualizar liquidações prevista no artigo 88.o-A
do CIVA é extensível às liquidações adicionais contempladas
no artigo 84o do mesmo diploma.
Recurso n.o 568/04-30; Recorrente: Ministério Público; Recorrida:
Faustino & Filhos, Ld.a; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Mendes
Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
O Ministério Público recorre da sentença do TT de 1a Instância
de Setúbal de fls. 22-24, que julgou procedente esta impugnação judicial, deduzida por Faustino & Filhos, Lda., com sede na Rua do
Convento, no 2, 3o Dto, no Barreiro, contra liquidação adicional de
IVA referente aos quatro trimestres de 1997.
Culmina a atinente alegação com as seguintes conclusões:
1. Ao prever no art.o 88o-A do CIVA a possibilidade de agregação
por anos civis das liquidações referidas nos arts. 82o e 83o do mesmo
diploma legal num único documento de cobrança, o legislador não
pretendeu afastar tal possibilidade nos casos em que há recurso a
métodos indiciários ou indirectos, uma vez que com aquela remissão
pretendeu referir-se às liquidações oficiosas;
2. Ainda que se considere que nesses casos não há lugar a tal
agregação das liquidações num único documento de cobrança, porque
a lei não o prevê expressamente, estamos apenas perante uma mera
irregularidade, insusceptível de originar a anulação da liquidação, mas,
tão-só, de repetição do acto caso seja requerido;
3. Ao considerar que tal agregação integra preterição de formalidade essencial e, consequentemente, ter anulado a liquidação, o
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Mmo Juiz a quo fez incorrecta interpretação e aplicação do disposto
nos arts. 82o, 83o, 84o e 88o-A do CIVA;
4. Por conseguinte, não pode a sentença impugnada manter-se na
ordem jurídica, pelo que deve ser revogada e substituída por outra
que julgue, nessa parte, improcedente a impugnação.
Não houve contra-alegação.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A instância julgou provados os seguintes factos:
I - A impugnante iniciou a sua actividade em 01.IV.87, sendo enquadrada, em sede de IVA, no regime normal e periodicidade
trimestral.
II - Na sequência da realização de uma inspecção ao sujeito passivo,
a AF procedeu à aplicação de métodos indiciários.
III - Em resultado, foi realizada, para o ano de 1997, a liquidação
adicional de IVA no valor de E 9 425,71, no 02226789, e as liquidações
de juros compensatórios nos. 02226785/6/7/8, nos valores de, respectivamente, E 1 264,42, E 1 264,74, E 1 199,27 e E 1 133,80.
IV - E, por recurso a correcções técnicas, uma liquidação adicional
no valor de E 122,95.
V - À liquidação acresceram juros compensatórios no valor de
E 4 862,23.
VI - Tais liquidações foram notificadas à impugnante em 12.VIII.02.
Exposto o quadro factual disponível, importa, desde logo, realçar
que o Rct. não ataca a pronúncia do tribunal a quo de que “relativamente aos 1.o e 2.o trimestres, à data da notificação, já os mesmos
haviam caducado pelo decurso do prazo do art. 33o do Código de
Processo Tributário”. Como assim, mantendo-se a mesma incólume
na ordem jurídica, a questão decidenda é a de saber se, quanto aos
terceiro e quarto trimestres de 1997, a liquidação adicional (efectuada
em 15.VII.02, ut documento de fls. 27 e 28) que os agregou num
único documento de cobrança enferma, ou não, de vício de preterição
de formalidade de liquidação trimestral, sendo que, na óptica da sentença, “a faculdade de anualizar as liquidações prevista no art.o 88o-A
do CIVA não é aplicável . . . às liquidações adicionais previstas no
art.o 84o do CIVA (ou seja, quando se utilizam métodos indiciários),
por só vir expressamente prevista para os casos dos arts. 82o e 83o
do CIVA.”
Vejamos.
Segundo tal artigo 88o-A (aditado pelo DL no 166/94, de 09.VI),
as liquidações referidas nos artigos 82o e 83o poderão ser agregadas
por anos civis num único documento de cobrança.
O artigo 82o ocupa-se da rectificação das declarações do sujeito
passivo quando, fundamentadamente, o chefe da repartição de finanças considere que nelas figura um imposto inferior ou uma dedução
superior aos devidos.
E o seguinte da liquidação oficiosa do imposto em caso de não
apresentação da declaração periódica.
A nosso ver, o legislador pretendeu, no artigo 88o-A, deixar bem
claro que, naquelas situações, a liquidação oficiosa não teria de circunscrever-se ao período em causa, podendo abarcar “anos civis”
(atente-se no plural) num único documento de cobrança. Isto é, o
imposto em falta de um, dois, três, quatro anos de exercício em um
só documento de cobrança.
Mas, o facto de omitir referência ao artigo 84o, não significa que
“a liquidação do imposto com base em presunções ou métodos in-
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directos” haja de ser, como entende a impugnante com a chancela
da instância, mês a mês, trimestre a trimestre.
Desde logo, não se vislumbra razão plausível para o afastamento
de tal possibilidade só porque o fundamento da liquidação (oficiosa,
como acolá) é diverso. E, no caso de ela ter lugar no fim de acção
inspectiva, abarcando, v .g., três exercícios, até por maioria de razão
ela se justifica. É que a natureza das coisas aponta para a liquidação
do imposto devido no triénio escrutinado.
Em seguimento do exposto, de concluir é que, agregando num
único documento de cobrança o imposto devido pela impugnante
nos quatro trimestres de 1997, a AT não preteriu formalidade legal.
Sem embargo, sempre se dirá que, mesmo que a explanada interpretação dos convocados preceitos do CIVA fosse outra, tal agregação não consubstanciaria vício de forma com eficácia invalidante
da liquidação global de IVA. Antes e tão-só mera irregularidade.
Com efeito, o artigo 99o do CPPT, em que se prevê como fundamento de impugnação judicial qualquer ilegalidade, tem em vista,
naturalmente, as ilegalidades que possam afectar o acto impugnado,
o que, fora de dúvida, não é o caso.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, por
isso que, revogando a sentença recorrida quanto ao IVA respeitante
aos terceiro e quarto trimestres de 1997 e respectivos juros compensatórios, se julga, nessa medida, a impugnação judicial improcedente.
Custas em 1a instância pela impugnante, na proporção do decaimento.
Lisboa, 20 de Outubro de 2004. — Mendes Pimentel (relator) — Vítor Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 20 de Outubro de 2004.
Assunto:
Reclamação de créditos. IRS. Indeferimento liminar.
Doutrina que dimana da decisão:
Não obsta à reclamação e graduação dos créditos de IRS
o facto de os privilégios não serem garantias reais mas meras
preferências de pagamento.
Recurso n.o 614/04-30. Recorrentes: Ministério Público e Fazenda
Pública; Recorrido: Edmundo Alfazema Firmo Dinis; Relator:
Ex.mo Juiz Cons. Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Tendo em execução fiscal para cobrança de dívidas de IVA sido
penhorado um imóvel e vindo Fazenda Pública reclamar aos autos
uma dívida de IRS de 1999, foi a reclamação liminarmente rejeitada
por carecer de garantia real.
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Não se conformando com tal decisão dela recorreu a Fazenda Pública para este Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação, formulando as seguintes conclusões:
1. A Fazenda Pública reclamou créditos, referentes a IRS do ano
de 1999 respectivamente, conforme fl. 18 dos presentes autos.
2. Os referidos créditos reclamados pela Fazenda Pública, foram
liminarmente rejeitados por carecerem de garantia real, nos termos
dos arts. 240o e 246o do Código de Procedimento e de Processo
Tributário.
3. Os créditos de natureza fiscal beneficiam de privilégios creditórios
previstos no Código Civil.
4. Nos termos da lei, o privilégio creditório consiste na faculdade
que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos credores
de serem pagos com preferência em relação a outros - arts. 733o
e seguintes do Código Civil.
5. O legislador ordinário tem atribuído em leis avulsas privilégios
a determinadas entidades, de que são exemplo os privilégios para
garantia de créditos pelas contribuições da Segurança Social (Dec.-Lei
no 103/80, de 9 de Maio).
6. A Fazenda Publica, entende que os privilégios mobiliários (e
imobiliários) gerais (ou especiais) constituem garantias reais para efeitos de poderem ser reclamados nos termos do artigo 865o, no 2, do
C.P.C., por terem por base um título exequível (certidão de dívida).
7. Face ao exposto, e tendo em atenção a doutrina e jurisprudência
existente sobre os privilégios creditórios, a douta sentença incorreu
em erro de direito na interpretação e aplicação das normas constantes
nos arts. 240o, no 1, e 246o ambos do CPPT e 866o do Código do
Processo Civil.
8. Assim, ao não serem admitidos os créditos reclamados pela Fazenda Pública, foram violados os artigos 733o. 736o, 747o e 748o todos
do Código Civil, bem como, os artigos 111o do CIRS e 865o, no 2,
do C.P.C.
Também o Ministério Público recorreu para este Supremo Tribunal
Administrativo, pedindo igualmente a revogação da decisão, formulando as seguintes conclusões:
1a - Na execução fiscal foi penhorado, em 29.2.00, a fracção B,
referente ao r/c do prédio com entrada pelo no 72-B, da Av. dos
Combatentes da Grande Guerra, em Algés.
2a - Em 4.2.03 a Fazenda Pública reclamou créditos relativos a
IRS, relativo ao ano de 1999 e respectivos juros de mora.
3a - Tal crédito de IRS goza de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à
data da penhora ou acto equivalente (art. 111o do CIRS, correspondente ao art. 104o, na redacção anterior à Lei no 30-G/2000, de 29.12).
4a - A possibilidade da reclamação dos créditos que gozem de privilégio geral (mobiliário ou imobiliário) coloca-se nos mesmos termos
em que anteriormente se colocava à luz do art. 865o, no 1, do CPC,
ex vi do art. 334o do CPT.
5a - Não ignorando a natureza jurídica do privilégio creditório geral,
sempre a jurisprudência dos Tribunais Superiores admitiu, expressa
ou implicitamente, a possibilidade da reclamação dos créditos que
gozam desse privilégio.
6a - Nem poderia deixar de ser assim uma vez que quer os privilégios
gerais quer os privilégios especiais estão incluídos no C. Civil na mesma
secção VI, no capítulo VI, relativo às garantias especiais das obrigações.
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7a - Não é crível, de resto, que o legislador, atentos os interesses
subjacentes, tenha querido subtrair os créditos a que atribuiu privilégio
geral à possibilidade dos mesmos poderem serem reclamados no âmbito da acção executiva, sob pena de ficar esvaziada de sentido a
atribuição do próprio privilégio.
8a - Mesmo que se entenda que os privilégios creditórios gerais
não constituem garantias reais, mas meras preferências de pagamento,
o seu regime é o das garantias reais, para efeito de justificar a intervenção no concurso de credores (O Concurso de Credores, de Salvador da Costa, 2a ed. 2001, Almedina, pp. 401 e 406).
9a - O enquadramento sistemático e teleológico das normas que
fixam os privilégios em causa não consente a interpretação restritiva
que da norma do art. 240o, no 1, do CPPT se faz na douta sentença
recorrida.
10a - A douta sentença recorrida viola o disposto nos art. 240o,
no 1, do CPPT e o art. 111o do CIRS, correspondente ao art. 104o,
na redacção anterior à Lei no 30-G/2000, de 29.12.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Embora sendo dois os recursos, porque é o mesmo o seu objecto
e fundamentação, serão apreciados conjuntamente. Está em causa
um indeferimento liminar do crédito reclamado pela Fazenda Pública
relativo a uma dívida de IRS na consideração de que tal crédito carecia
de garantia real. Tal entendimento baseou-se nas anotações do Conselheiro Jorge de Sousa no seu CPPT Anotado. Tal posição, certamente
defensável, vem porém ao arrepio de toda a jurisprudência anterior
deste Supremo Tribunal Administrativo onde, até este momento, apenas existe um acórdão daquele Conselheiro nesse sentido - recurso
no 442/04 de 16 de Junho, com um voto de vencido. Sem embargo
do brilhantismo do relator tal tese não logrou convencer-nos.
Privilégio creditório é, como diz o artigo 733o do C. Civil, 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. Ora, nos termos do artigo 111o do CIRS, a Fazenda Pública
goza de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou de
outro acto equivalente, para pagamento do IRS relativo aos três últimos anos. Tais privilégios devem pois ser graduados nos termos
previstos no C. Civil. É certo que tais privilégios não são garantias
reais, mas meras preferências de pagamento, não resultando porém
desse facto que fique invalidada a sua reclamação e graduação no
lugar que lhes competir.
Como referia Salvador da Costa (O concurso de credores), “a regra
é no sentido de que podem reclamar os respectivos direitos de crédito
os credores que sejam titulares de garantias reais ou preferência de
pagamento que se lhes reportem”. Não pode pois manter-se o despacho recorrido que indeferiu liminarmente a reclamação da Fazenda
Pública referente ao IRS de 1999, a qual deverá ser admitida e graduada no lugar que lhe competir.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento a ambos
os recursos, revogar o despacho recorrido que deverá ser substituído
por outro que admita a reclamação, seguindo-se os demais termos
legais se a tal nada obstar.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Outubro de 2004. — Vítor Manuel Marques Meira
(relator) — António Pimpão — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 20 de Outubro de 2004.
Assunto:
Revisão oficiosa do acto tributário. Indeferimento do pedido.
Recurso. Forma de processo. Artigo 97.o do CPPT. Ampliação da matéria de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
I — O indeferimento do pedido de revisão do acto tributário,
pode ser atacado, seja através de recurso, seja através
de impugnação judicial.
II — O recurso contencioso cabe de decisão que não comporte
a apreciação da legalidade do acto de liquidação.
III — A impugnação, por sua vez, cabe de decisão que aprecie
a legalidade do acto de liquidação.
IV — Se do probatório não constar o teor do despacho de indeferimento, impõe-se ordenar a ampliação da matéria
de facto.
Recurso n.o 629/04-30. Recorrente: Porto Editora, Ld.a; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. PORTO EDITORA, LDA., com sede na Rua da Restauração,
365, Porto, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, “o indeferimento do pedido de
revisão oficiosa do acto de liquidação de emolumentos notariais”,
praticado por aplicação do art. 5.o da “Tabela de Emolumentos do
Notariado”.
O M.mo Juiz do TAF do Porto decidiu do seguinte modo:
- Absolveu a Fazenda Pública da instância, por nulidade absoluta
de erro na forma do processo, no tocante ao pedido de que seja
“(. . .) anulado, ou dado sem efeito, o acto de indeferimento (. . .)
do pedido de revisão efectuado, impondo que a mesma se decrete,
sob a forma que se pretendia: a efectiva anulação do acto tributário
de liquidação (. . .)’’.
- Absolveu a Fazenda Pública no que tange à impugnação, por
julgar caducado o direito de deduzir impugnação, no tocante ao “pedido de anulação do acto tributário de liquidação dos emolumentos
notariais”.
Inconformada, a impugnante trouxe recurso para este Supremo
Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
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. 78.o da LGT, 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 [arts. 97.o, n. 1, al. d), do CPPT e

95.o, n.os 1 e 2 da LGT], e não, manifestamente, o recurso contencioso
previsto nos arts. 101.o, al. j), da LGT e 97.o, n. 1, al. p), do CPPT,
que se referem a questões tributárias que não comportem apreciação
da legalidade do acto de liquidação.
C. Na recusa do pedido de revisão solicitado, qualquer que seja
a fundamentação (que pode ser a extemporaneidade ou até nenhuma,
como é o caso do indeferimento tácito), sempre estará em causa a
apreciação da legalidade do acto de liquidação, porque entre o mais,
tal recusa vem dar efectiva confirmação de legalidade ao mesmo.
D. O prazo para tal impugnação é de noventa dias, a contar da
notificação do indeferimento [art. 102.o, n.o 1, al. e), do CPPT].
E. 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.
F. Ao contrário do que entendeu a M.ma Juíza a quo, estão reunidos
os pressupostos para que, ainda que se verificasse o erro na forma
de processo, tivesse, de qualquer modo, lugar a convolação para a
forma adequada em ordem ao n. 4 do art. 98.o do CPPT, porquanto:
- Não se mostra caducado o direito de interpor recurso contencioso
e,
- A causa de pedir formulada e o pedido ajustam-se a essa forma
de processo.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
- No dia 23/12/96 foi celebrada escritura pública de compra e venda
de um prédio urbano, outorgada no 1.o Cartório Notarial do Porto,
tendo sido debitada à impugnante a quantia de 1.890.000$00, a título
de emolumentos devidos por este acto notarial:
- A impugnante liquidou tal quantia nessa data - 23/12/96.
- A presente impugnação foi instaurada em 31/1/2002.
3. O EPGA defende, no seu douto parecer, que para decidir se
ao caso cabe impugnação ou antes recurso contencioso e ainda se
a petição inicial foi introduzida tempestivamente, impõe-se determinar
não só “o teor do despacho do DGRN que indeferiu o pedido de
revisão” mas também “a data em que esse despacho foi notificado
à recorrente”, pelo que se impõe a ampliação da matéria de facto.
Tem razão o EPGA.
Já veremos porquê.
O M.mo Juiz decidiu que, no tocante ao pedido, cabia recurso contencioso, havendo assim erro na forma do processo. Mas não ordenou
a convolação por isso que o pedido subsidiário (que a recorrente
também fez) era a impugnação do acto de liquidação (pedido de
anulação do acto tributário de liquidação dos emolumentos notariais),
e, quanto a este ponto, a forma de processo (impugnação) era a
adequada. E pronunciou-se no sentido de julgar improcedente a impugnação. Decidiu do seguinte modo, nos termos atrás descritos, que
de novo se transcrevem:
«Absolveu a Fazenda Pública da instância, por nulidade absoluta
de erro na forma do processo, no tocante ao pedido de que seja
(. . .) anulado, ou dado sem efeito, o acto de indeferimento (. . .)
do pedido de revisão efectuado, impondo que a mesma se decrete,
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sob a forma que se pretendia: a efectiva anulação do acto tributário
de liquidação (. . .).
Absolveu a Fazenda Pública no que tange à impugnação, por julgar
caducado o direito de deduzir impugnação, no tocante ao “pedido
de anulação do acto tributário de liquidação dos emolumentos
notariais”.»
Importa dizer o seguinte:
Caberá recurso contencioso do despacho de indeferimento, convolando-se o presente processo para tal forma processual se o despacho do DRRN não comportou a apreciação da legalidade do acto
de liquidação (v.g., ter indeferido a pretensão do ora recorrente por
extemporaneidade do pedido).
Mas já caberá processo de impugnação se tal despacho comportou
a referida apreciação da legalidade do acto de liquidação.
É isto que resulta do art. 97.o, als. d) e p), do art. 97.o do CPPT.
Vale isto por dizer que a decisão a proferir em 1a Instância não
pode ter o alcance e a dimensão da já proferida (ora sob censura),
mas sim terá que se balizar dentro do entendimento agora expresso.
Mas é igualmente verdade que para dar resposta a tais questões
o probatório não é suficiente.
Impõe-se pois ampliar a matéria de facto, de forma a dar resposta
às seguintes questões:
- Qual o teor do despacho de indeferimento do DGRN, objecto
de recurso?
- Qual a data em que tal despacho foi notificado à recorrente?
Só após tal julgamento em sede de matéria de facto é possível
determinar qual a forma de processo aplicável, com o consequente
julgamento da matéria de direito, dentro dos pertinentes parâmetros
legais (art. 729.o, n.o 3, do CPC).
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revoga-se a sentença recorrida, ordenando-se a ampliação da matéria
de facto, nos termos atrás fixados.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Outubro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca do Vale — Pimenta do Vale.

Acórdão de 20 de Outubro de 2004.
Assunto:
Recurso jurisdicional. CPPT. Prazo para apresentar alegações.
Remessa das alegações através dos CTT.
Doutrina que dimana da decisão:
I — O prazo para alegações é de 15 dias - artigo 282.o,
n.o 3, do CPPT.
II — Remetidas as alegações pelo seguro do correio, vale,
como data do acto processual, a da efectivação do respectivo registo postal artigo 150.o, n.o 1, al. b), do CPC.

Recurso n.o 702/04-30; Recorrente: João Gomes do Carmo; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. JOÃO GOMES DO CARMO, identificado nos autos, impugnou
judicialmente, junto do então Tribunal Tributário de 1a Instância de
Braga, as liquidações de IVA dos anos de 1996 a 1999.
O Mmo Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação improcedente.
Inconformado, o impugnante interpôs recurso para este Supremo
Tribunal.
O recurso foi admitido.
O impugnante apresentou as suas alegações.
O Mmo Juiz do TAF de Braga julgou o recurso deserto por, no
seu entender, o impugnante ter juntado as alegações para além do
prazo legal.
O impugnante interpôs recurso desta decisão para este Supremo
Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
1. As notificações postais presumem-se feitas ao terceiro dia posterior ao do registo, ou no primeiro dia útil seguinte, quando o não
seja, nos termos do art. 254.o do CPC.
2. O primeiro dia do prazo, para uma notificação postal de 18
de Novembro, é o dia 22 de Novembro, pelo que os quinze dias
contados desde 22 terminariam, em princípio, a 6 de Dezembro.
3. No entanto, porque o prazo terminou em dia não útil, a sua
prática transfere-se para o primeiro dia útil, que só ocorreu a 9 de
Dezembro.
4. Uma vez que é inquestionável que as alegações foram apresentadas, por via postal, a 9 de Dezembro, a prática do acto foi tempestiva, pelo que deverá ser admitida e o recurso ser remetido ao
tribunal ad quem.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Para decidir a questão suscitada, assenta-se na seguinte matéria
de facto:
a) Por despacho de 17/11/2003, o Mmo Juiz admitiu o recurso interposto da sentença.
b) O despacho foi notificado ao recorrente por carta registada de
19/11/2002.
c) O recorrente remeteu as respectivas alegações através de documento postal remetido, sob registo, em 09/12/2003.
d) Tal documento foi recepcionado no Tribunal em 11/12/2003.
3. Sendo estes os factos, vejamos agora o direito.
A questão a decidir neste recurso é saber se o mesmo é ou não
tempestivo.
Vejamos.
O prazo para alegações é de 15 dias - art. 282.o, n.o 3, do CPPT.
O recorrente presume-se notificado em 21/11/2003 - art. 254.o, n.o 2,
do CPC.
Assim, o prazo de 15 dias começa a contar-se em 22/11/2003.
Terminava assim tal prazo no dia 6 de Dezembro de 2003. Este
dia foi um sábado, pelo que se transferiu para o primeiro dia útil
seguinte (dia 9/12/2003).
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Ora, como resulta do probatório, as alegações de recurso foram
remetidas, pelo seguro do correio, em 9/12/2003.
Assim, as alegações foram apresentadas tempestivamente [art. 150.o,
n.o 1, al. b), do CPC], pelo que o recurso não poderia ser julgado
deserto.
A decisão recorrida não pode manter-se.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido, aceitando-se assim as alegações
apresentadas pelo recorrente.
Sem custas.
Após trânsito, vão aos autos com vista ao MP, para se pronunciar
sobre o recurso interposto da sentença.
Lisboa, 20 de Outubro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca do Vale — Pimenta do Vale.

Acórdão de 20 de Outubro de 2004.
Assunto:
Provisão prevista no artigo 45.o, n.o 4, do Decreto-Lei
n.o 333/81, de 7 de Dezembro.
Doutrina que dimana da decisão:
A provisão prevista no artigo 45.o, n.o 4, do Decreto-Lei
n.o 333/81, de 07.XII, apenas releva para efeitos contabilísticos, não sendo fiscalmente atendível.
Recurso n.o 721/04-30. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, EP; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Inconformada com a sentença do 3.o Juízo do TT de 1a Instância
de Lisboa de fls. 93-95, que julgou procedente esta impugnação judicial, deduzida por Imprensa Nacional - Casa da Moeda, E.P., contra
liquidação adicional de contribuição industrial, imposto extraordinário
e correspondentes juros compensatórios, referente ao exercício de
1984, a Fazenda Pública vem até nós, assim concluindo a sua alegação
de recurso:
As importâncias consideradas provisões para aposentação do pessoal não poderão ser consideradas custos para efeitos fiscais, nos
termos do art.o 33.o, conjugado com o n.o 8 do art.o 26.o, ambos
do CCI.
Contra-alegando, a Rcd.a conclui:
1. O M.mo Juiz a quo decidiu julgar procedente a impugnação judicial
ora recorrida, alegando para o efeito que, pese embora a enumeração
taxativa do artigo 33.o do CCI, o DL n.o 333/81, de 07.XII (diploma
que aprovou os Estatutos da Imprensa Nacional-Casa da Moeda),
contém uma norma especial no seu artigo 45.o, n.o 4, “que claramente

considera a criação, pela INCM, de uma provisão para aposentação
do pessoal, custo de exploração, ou seja, custo ou perda de exercício”
(...), pelo que a constituição da provisão sub judice “não pode deixar
de considerar-se custo de exercício, visto que contemplada em norma
especial como tal”.
2. A sentença não merece, no que à Rcd.a diz respeito, qualquer
reparo.
3. Com efeito, afigura-se evidente que o n.o 4 do artigo 45.o do
DL n.o 333/81 integra uma norma especial.
4. A qual, obviamente, por contrariar o princípio da generalidade
do imposto, é de natureza excepcional face à tributação-regra.
5. Pelo que se torna forçosa a consideração da provisão para reforma
de pessoal ora em apreço como custo fiscalmente relevante.
6. Tanto mais que a disposição legal em causa (artigo 45.o, no 4,
do DL n.o 333/81) reveste os requisitos legais exigíveis à consideração
da sua natureza excepcional, ou seja, encontra-se estabelecida por
lei e determina a consideração como custo fiscalmente relevante daquela provisão de forma expressa.
7. Deste modo, à ora Rcd.a apenas cumpre, no âmbito do presente
recurso, oferecer o merecimento dos autos.
O distinto PGA entende que o recurso merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir .
Em sede factual, temos:
A) Na análise interna da declaração M/2 da impugnante referente
ao exercício de 1984, a Administração Tributária efectuou, entre outras, a seguinte correcção:
‘‘5. Provisão pela reforma do pessoal não prevista no art.o 33.o
do Código”, no montante de 95 557 649$00.
B) Destas correcções resultou um lucro tributável corrigido no montante de esc. 572 683 549$00 e a consequente liquidação adicional
de contribuição industrial, imposto extraordinário e juros compensatórios, no montante total de 307 007 999$00.
C) Estes tributos foram debitados para cobrança virtual através
do conhecimento n.o 217, em 03.II.86.
D) A impugnação foi deduzida em 05.V.86.
Exposta a matéria de facto disponível, cabe referir que a questão
decidenda é a de saber se as importâncias consideradas provisões
para aposentação do pessoal são, ou não, de considerar custos para
efeitos fiscais, ante o estatuído no art.o 33.o, conjugado com o n.o 8
do art.o 26.o, ambos do CCI, e no artigo 45.o, n.o 4, do DL n.o 333/81,
de 7 de Dezembro.
Tal artigo 26.o, n.o 8, enumerava “as provisões como um dos tipos
de factos tributários constitutivos do elemento negativo do lucro tributável: os custos e perdas” - Duarte Faveiro, Noções Fundamentais
de Direito Fiscal Português, II volume, p. 636.
E, de seguida, o mesmo Autor refere (em relação ao anterior regime
fiscal, naturalmente) que “não dá a lei fiscal um conceito de provisões,
deixando a tarefa à doutrina e à ciência contabilística. Em desenvolvimento do regime de provisões, limita-se, no artigo 33.o, a indicar,
por forma exaustiva, cinco subtipos de provisão, únicos que são considerados como custos ou perdas do exercício.”
Mas, se no âmbito da extinta contribuição industrial, as únicas provisões fiscalmente relevantes eram as que no respectivo código eram
expressamente consagradas, como compatibilizar tal com o estatuído
no artigo 45.o, n.o 4 do DL n.o 333/81, já referido?
6
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Aí se estabelece:
«A INCM criará uma provisão para aposentação do pessoal, segundo
critério a definir por despacho do Ministro de Estado e das Finanças
e do Plano, que constitui custo de exploração.»
Como se entendeu no acórdão desta Secção de 11 de Fevereiro
último, recurso n.o 1839/03-30, “tal provisão, tendo em conta o capítulo
em que se integra (V, subordinado à epígrafe Gestão patrimonial e
financeira), não pode ter o sentido que a recorrida pretende de se
tratar de provisão fiscalmente dedutível, mas, sim, de uma provisão
contabilística para efeitos de gestão da INCM, como custo de
exploração.”
Como assim, a mesma provisão apenas releva para efeitos contabilísticos e de gestão, não sendo fiscalmente atendível.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, por
isso que, revogando a sentença recorrida, se julga esta impugnação
judicial improcedente.
Custas pela recorrida, em 1a instância e neste Supremo [artigo 3.o,
a contrario, da Tabela das Custas no STA, aprovada pelo DL n.o 42 150,
de 12.11.1959 (vide artigo 14.o, n.o 1, do DL n.o 324/2003, de 27 de
Dezembro)], aqui com procuradoria de 50%.
Lisboa, 20 de Outubro de 2004. — Mendes Pimentel (relator) — Vítor Meira — Baeta de Queiroz.

Civil, confirmar a decisão recorrida, pelos fundamentos dela constantes, na essência extraídos do acórdão desta Secção de 27.IX.2000
- rec. 25 033 [que traduz jurisprudência pacífica na matéria], assim
se negando provimento ao recurso.
Sem custas — artigo 2.o da Tabela das Custas no STA, aprovada
pelo DL n.o 42150, de 12.II.1959 (vide artigo 14.o, n.o 1, do DL
n.o 324/2003, de 27 de Dezembro).
Lisboa, 20 de Outubro de 2004. — Mendes Pimentel (relator) — Vítor Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 20 de Outubro de 2004.
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 do S.T.A.
e pela competência do T.C.A. para daquele conhecer.

Acórdão de 20 de Outubro de 2004.
Assunto:
IVA. Suficiência de 2.a via da factura em que tal imposto
se mencione.
Doutrina que dimana da decisão:
A reprodução, em 2.a via, de factura em que conste IVA basta
à finalidade legal da sua reforma (que é a da identificação
abrangente do documento reformado) e proporciona ao órgão fiscalizador meio satisfatório para o controlo da situação
tributária.
Recurso n.o 724/04-30 em que são recorrente a Fazenda Pública, recorrida GEOMA — Geotecnia e Mecânica de Solos, L.da Relator,
Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
No presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pública
da sentença do 1.o Juízo do TT de 1.a Instância do Porto de fls. 21-26,
que julgou procedente esta impugnação judicial, deduzida por GEOMA — Geotecnia e Mecânica de Solos, L.da, contraliquidação adicional de IVA e juros compensatórios no montante de esc. 275 570$00,
relativa ao exercício de 1997, decide-se, a coberto do estatuído nos
artigos 713.o, n.o 5, e 726.o do CPC (ex vi artigo 281.o do CPPT)
e tendo, ainda, em mente o disposto no artigo 8.o, n.o 3, do Código

Recurso n.o 751/04-30; Recorrente: Centro de Escritórios da Praça — Arrendamentos e Gestão Imobiliária, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Centro de Escritórios da Praça - Arrendamentos e Gestão Imobiliária, L.da, não se conformando com a decisão, a fls 53 e seguintes,
do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Coimbra, que lhe julgou improcedente a reclamação apresentada, 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:
“Não foi usado meio processual impróprio para atacar o referido
acto administrativo da autoridade fiscal em execução do Acórdão
da 2a Secção do S.T.A., de 04-12-02, não incluindo nos cheques emitidos e identificados na reclamação apresentada, o reembolso de uma
parte de juros compensatórios do IRC do ano de 1992 e o pagamento
de juros indemnizatórios e os de mora e, consequentemente, não
houve erro na forma do processo [conclusão a)].
A omissão de reembolso e o não pagamento, referidos na alínea
anterior, afectaram os direitos e interesses legítimos da recorrente,
fundamento que motivou a sua reclamação ao Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra nos termos do art. 276o do C.P.P.T. ”[conclusão b)].
Não foram apresentadas contra-alegações.
O relator, a fls 80, propendeu a declarar este S.T.A. incompetente
para o conhecimento do recurso e competente, para tanto, o T.C.A.,
pois que entendeu que nas conclusões antes transcritas vinham suscitadas questões de facto não resolvidas na peça recorrida.
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Notificadas as partes para, a este propósito, se pronunciarem, apenas o fez a recorrente, afirmando que o recurso tem por exclusivo
fundamento matéria de direito, muito embora requeira, caso assim
se não entenda, a remessa dos autos ao T.C.A, 2a Secção - Norte.
O Ex.mo Magistrado do Mo. Po., junto deste S.T.A., convergiu com
o entendimento do relator.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir, começando por conhecer
da questão da competência suscitada pelo relator.
Na verdade, nas conclusões antes transcritas, afirma a recorrente
que os cheques emitidos e identificados na reclamação apresentada
não incluem o reembolso de uma parte de juros compensatórios do
IRC do ano de 1992 e omitem o pagamento de juros indemnizatórios
e de mora.
Ora, a questão de saber se tais cheques se reportam ao reembolso
apenas de parte dos juros compensatórios e se foi omitido o pagamento
de juros indemnizatórios e de mora logra enquadramento no plano
dos factos e não foi resolvida na peça recorrida.
Na verdade, tal questão, levada às conclusões do recurso, não demanda, na sua resolução, a interpretação e aplicação da lei pois que
apenas se trata de captar uma ocorrência da vida real qual seja a
de saber se os ditos cheques incluem ou não o reembolso de parte
de juros compensatórios do IRC e se omitem ou não o pagamento
de juros de mora e indemnizatórios.
Em suma, nas conclusões antes referidas, a recorrente insurge-se
contra a decisão recorrida também por não haver considerado como
provados os factos ali referidos.
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. h), 39o e
41o, no 1, al. a), do E.T.A.F. e 280o do C.P.P.T., determina a incompetência deste S.T.A. para o conhecimento do recurso e a competência, para o efeito, do TCA.
Termos em que se acorda em declarar incompetente, em razão
da hierarquia, este S.T.A. para conhecer do recurso e competente,
para o efeito, o T.C.A. (Norte), pela Secção de Contencioso Tributário.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 75 (setenta
e cinco) euros e a procuradoria em metade.
Oportunamente, remetam-se os autos ao T.C.A. (Norte), conforme
requerido a fls 87 vo.
Lisboa, 20 de Outubro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Vitor
Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 20 de Outubro de 2004.
Assunto:
Oposição à penhora. Reclamação. Convolação.
Doutrina que dimana da decisão:
Não há lugar à convolação do processo quando a forma usada
pelo interessado seja a mais adequada. No processo de execução fiscal, a oposição à penhora é deduzida através da
reclamação prevista nos artigos 276.o e 278.o do C.P.P.T.

Recurso n.o 979/04; Recorrente: Ana Isabel Julião Lopes Branco;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Fonseca
Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Conselho Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:
Ana Isabel Julião Lopes Branco, inconformada com a decisão, a
fls 50 e seguintes, do M.mo Juiz do T.A.F. de Sintra, que lhe julgou
intempestiva a reclamação que havia deduzido ao abrigo dos arts. 276o,
277o e 278o do C.P.P.T. e 95o da L.G.T., daquela interpôs recurso
para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:
«1 - recorrente, co-executada no processo de execução fiscal instaurado contra seu marido, só foi citada, para efeitos e nos termos
do arto 239o do CPPT, em 6-04-04, do auto de penhora de um imóvel
efectuado em 25-02-2003, citação feita muito para além do prazo
- 10 dias, segundo nos parece (art. 57o, no 2, da L.G.T.) - em que
o deveria ter sido, ou seja logo de seguida à efectivação dessa penhora
e seu registo na CRP, como resulta do referido preceito, não obstante
prosseguindo o processo nos termos normais que culminaram com
a marcação e anúncio da venda do bem penhorado para 20-04-2004,
tudo como se tal citação tivesse sido feita (supra no 5);
2 - Este prosseguimento processual não era, porém, possível sem
a citação prévia da recorrente, cônjuge do executado originário, como
resulta claro do citado arto 239o, impossibilitando a recorrente de
em tempo próprio usar dos meios processuais acessíveis ao executado
originário, nomeadamente o de constatar vícios graves cometidas no
auto de penhora - excesso significativo na extensão da penhora feita,
erro no valor base da venda do imóvel penhorado (v. no 5 da petição
inicial da reclamação, - reflectíveis subsequentemente na venda judicial
do bem penhorado, com prejuízos evidentes de direitos e interesses
legítimos do executado originário e da recorrente, seu cônjuge (v.
supra n.os 6o a 9o);
3 - Dado este circunstancialismo, parece-nos certo que a recorrente
não chegou a ser citada, no tempo próprio, com graves prejuízos
subsequentes dos seus direitos e interesses legítimos, procedimento
que configura uma falta de citação, por motivo que não lhe é imputável
nos termos do art. 190o, no 5, do CPPT [supra no 5o, al. a), e 6o].
4 - A falta de citação, com prejuízo da defesa dos direitos do citando/recorrente constitui nulidade insanável no processo de ex. fiscal
[art. 165o, no 1, al. a), do CPPT], determinante da anulação dos termos
subsequentes do processo (no 2 deste preceito), nulidade que é do
conhecimento oficioso e pode ser arguida até ao trânsito em julgado
da decisão final (no 4 do mesmo preceito).
5 - Competiria, nas circunstâncias, ao tribunal recorrido fazer a
convolação da reclamação apresentada a coberto dos arts. 276o a
278o do CPPT para o processo de impugnação judicial, uma vez que
os elementos dos autos, nomeadamente, a petição inicial da reclamação, a resposta à excepção da sua intempestividade suscitada pelo
DRFP permitiam e a meu ver vinculavam o digníssimo Juiz a proceder
a essa convolação (supra n.os 15 e 16, principalmente);
6 - Só nessa linha, que nos parece adequada, poderia o tribunal
recorrido tomar conhecimento do mérito da acção e sobre ele decidir
em conformidade, respeitando-se a função nuclear do processo judicial
tributário: “a tutela plena, efectiva e em tempo útil dos direitos e
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interesses legalmente protegidos em matéria tributária”, como refere,
nomeadamente o arto 96o, no 1, do CPPT (sublinhado nosso).
Tem a recorrente por violados pela decisão recorrida os seguintes
preceitos legais:
- C.P. Civil - art. 664o;
- L.G.T. - art. 57o, no 2, 95, n.os 1 e 2, al. j), e 97o, no 3;
- C.P.P.T. - arts. 95o, n.os 1 e 2, al. j), 96o, no 1, 97o, no 1, al. n),
98o, no 4, 165o e 239o, no 1.
Termina pedindo:
- A revogação da sentença recorrida;
- Que seja julgada procedente a petição inicial;
- Que seja decretada a anulação do auto de penhora efectuado
no proc. de ex. fiscal e todos os trâmites subsequentes deste processo
posterior ao auto de penhora.
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 porque a Recorrente não ataca
o julgado.
Como dispensa de vistos legais, vieram os autos à conferência.
Cumpre decidir.
A reclamação apresentada pela recorrente, ao abrigo dos invocados
arts. 276o, 277o e 278 do C.P.P.T. e 95o da L.G.T., foi julgada intempestiva, porquanto, tendo a ora recorrente sido citada em 06/04/04
apenas a deduziu em 19/04/2004, ou seja, para além do prazo de
10 dias, previsto no arto 277o, no 1, do C.P.P.T..
A recorrente, porém, embora se conforme com o decidido quanto
à tempestividade, insurge-se, no entanto, contra a decisão recorrida
por não ter sido convolada a petição inicial da reclamação em impugnação judicial.
Como se prescreve nos arts. 97o, no 3, da L.G.T. e 98o, no 4, do
C.P.P.T. deve ordenar-se a correcção do processo quando o meio
usado não fôr o adequado segundo a lei.
Mas será que o meio usado pela ora recorrente não era o mais
adequado?
Como se alcança da petição inicial o que a reclamante pretendia
era a anulação do acto de penhora e os termos subsequentes da execução fiscal e a não efectivação da venda judicial do bem penhorado.
Ora, a oposição à penhora é, no processo de execução fiscal, deduzida através da reclamação prevista nos arts. 276o e 278o do C.P.P.T.
(v. Jorge de Sousa, C.P.P.T., 4a ed., pag. 981, anot. 1543), sendo este
o meio processual de que a recorrente lançou mão.
Isto é, uma vez que a ora recorrente usou o meio adequado não
há lugar a convolação.
Em suma, na situação vertente não impendia sobre o M.mo Juiz
a quo o dever de ordenar a correcção da forma do processo pois
que adequada era a usada pela ora recorrente e então reclamante.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente: Procuradoria 1/6.
Lisboa, 20 de Outubro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Baeta
de Queiroz — Mendes Pimentel.
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Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Reversão contra herdeiro de sócio-gerente de sociedade executada, responsável subsidiário por dívidas fiscais da
mesma.
Doutrina que dimana da decisão:
A responsabilidade subsidiária do gerente transfere-se para os
herdeiros do responsável, conquanto limitada às forças da
herança.
Recurso n.o 414/04-30. Recorrente: Virgínia dos Reis Batista; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Mendes
Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Virgínia dos Reis Batista, viúva, residente em Atouguia-Ourém,
inconformada com a sentença de fls. 72-76 do TT de Santarém que
julgou improcedente esta oposição, que deduziu na sequência de citação na qualidade de cabeça-de-casal da herança de José Ferreira
Batista, gerente revertido de Baptista & Pereira, Lda, dela interpôs,
oportunamente, recurso para este STA, culminando a atinente alegação com as seguintes conclusões:
Os arts. 13o do CPT, 153o do CPPT e 29o da LGT não possibilitam
que se revertam dívidas fiscais per saltum, de um gerente já falecido
mas ainda sem despacho de reversão directamente para os seus sucessores, como foi efectuado na sentença em crise.
Não pode manter-se a presunção do art.o 13o do CPT quando
estão em causa sucessores dos gerentes das sociedades devedoras originárias por lhes impossibilitar qualquer defesa, gerar desigualdade
de armas e por contrariar o ónus da prova consagrado no art.o 342o
do Código Civil.
Com o que a sentença recorrida interpretou e aplicou erroneamente
os supra-referidos preceitos legais.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA entende que o recurso não merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A instância julgou provados os seguintes factos:
1. Pelo O/SPL de Ourém corre termos o processo de execução
fiscal no 92/101327.0 e respectivos apensos, contra a sociedade Baptista
& Pereira, Lda, com sede no lugar de Pinhel- Atouguia - Ourém,
para cobrança de dívidas de IVA e juros compensatórios, de meses
dos anos de 1994 a 1998, IRC dos anos de 1993 e 1994, contribuições
devidas ao CRSS de Santarém, referentes aos meses de Janeiro de
1998 a Março de 1999, coimas fiscais e legais acréscimos, reportadas
aos anos de 1995 a 1999, na importância total de esc. 12 017 264$00.
2. No processo executivo em apreço foi prestada informação após
diligências que concluíram pela não existência de quaisquer bens susceptíveis de penhora, por parte da sociedade executada.
3. Foi proferido, em 5.VII.2002, despacho a reverter a execução
contra, entre outros, “os herdeiros do falecido Sr. José Ferreira Batista”, nos termos dos arts. 154o e 155o, no 4, do CPPT.
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4. Na qualidade de “cabeça-de-casal aberta por óbito do gerente
José Ferreira Batista”, a opoente foi, em 23.VII.2002, citada para,
no prazo de trinta dias, proceder ao pagamento, pela totalidade, da
dívida exequenda.
5. José Ferreira Batista foi sócio e nomeado gerente da sociedade
identificada em 1., não existindo menção de cessação da eficácia desta
nomeação.
Exposta a factualidade disponível, cabe referir que a questão decidenda é a de saber se pode reverter execução fiscal contra herdeiro
de sócio-gerente de sociedade comercial de responsabilidade limitada,
responsável subsidiário por dívidas fiscais desta.
A sentença recorrida considerou que o regime de responsabilidade
dos gerentes aplicável é o previsto no artigo 13o do CPT, tese que
a recorrente aceita (em coerência, aliás, com o a respeito avançado
nos artigos 11 o e 12o da p. i.), sem embargo de entender que, “quando
estão em causa sucessores dos gerentes das sociedades devedoras originárias, carece duma aplicação restritiva”, no sentido de que, se “se
verifica falecimento do gerente antes da reversão ter operado, . . .
é exigido à Administração Fiscal fazer a prova da culpa dos gerentes.”
Estabelecia o no 1 de tal preceito que os administradores, gerentes
e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de
administração nas empresas e sociedades de responsabilidade limitada
são subsidiariamente responsáveis em relação àquelas e solidariamente
entre si por todas as contribuições e impostos relativos ao período de
exercício do seu cargo, salvo se provarem que não foi por culpa sua
que o património da empresa ou sociedade de responsabilidade limitada
se tornou insuficiente para satisfação dos créditos fiscais.
Na vigência deste normativo, o Supremo Tribunal Administrativo
pronunciou-se no sentido de que a responsabilidade subsidiária se
transfere para os herdeiros do responsável, embora a responsabilidade
destes fique limitada às forças da herança - vide, inter alia, os acórdãos
de 21.XII.94 - rec. 18 465, 18.I.95 - rec. 18 303, 26.IV.95 - rec. 19 034,
28.VI.95 - 19 318, 15.V.96 - rec. 20 358, e de 05.VI.96 - rec. 18 260.
Outrossim, no acórdão desta Secção de 29.III.1995 - rec. 18 174,
publicado na Ciência e Técnica Fiscal no 379, pp. 325-333, foi tal
problemática dilucidada.
Nele se exarou:
«(. . .) a eventual responsabilidade dos sucessores do responsável
subsidiário só pode assentar em normas de natureza material, seja
nas regras gerais de direito sucessório, segundo as quais os sucessores
respondem pelas dívidas do autor da herança e pelas forças desta
- cfr. especialmente os arts. 2024o, 2025o e 2068o, todos do Código
Civil, seja no art.o 16o do CPCI ou no art.o 13o do CPT- normas
essas que regulam a responsabilidade solidária e subsidiária dos administradores ou gerentes, seja ainda nos próprios arts. 146o do CPCI
ou 239o do CPT, estas na medida em que se entenda que revestem
natureza material na parte em que permitem a reversão da execução
fiscal contra os responsáveis solidários e subsidiários.
Ora, não sofre dúvida de que os sucessores dos responsáveis subsidiários são responsáveis pela satisfação das dívidas em que estes
se tenham constituído.
Na verdade, preceitua o art.o 2024o do Código Civil que se diz
sucessão o chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das
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relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida e a consequente
devolução dos bens que a esta pertenciam.
Quer isso dizer que os sucessores passam a ser titulares de todas
as relações jurídicas que eram encabeçadas pelo autor da herança.
O art.o 2025o do CC excepciona, porém, desta regra as relações de
natureza pessoal e aquelas que por lei devam considerar-se extintas
por morte do autor da herança. E tais relações jurídicas abrangem,
como é óbvio, as relações obrigacionais do autor da herança. As dívidas
deste transmitem-se aos seus sucessores. Mas com o limite atrás assinalado: a responsabilidade dos sucessores existe intra vires hereditatis.
Isto é, os sucessores não respondem além das forças da herança.
E esta regra geral de direito sucessório não se mostra afastada
ou prejudicada por qualquer modo em direito fiscal. Não existe nenhuma norma que permita apoiar a ideia de que, em direito fiscal,
os sucessores não respondem pelas dívidas do de cujus.
É certo que o art.o 16o do CPCI e o art.o 13o do CPT apenas
prevêem a responsabilidade solidária e subsidiária dos administradores
e gerentes das empresas ou sociedades de responsabilidade limitada,
regulando os respectivos pressupostos. Mas isso não exclui de nenhum
modo que a responsabilidade dos administradores e gerentes que vier
a ser apurada não se transmita aos seus sucessores, nos termos gerais
de direito, ou seja, de harmonia com as acima citadas normas de
direito civil. Admitir o contrário seria atentar contra uma regra fundamental de direito sucessório português e nada poderia justificar
que acontecesse em sede de direito fiscal, atenta até a não menor
premência da necessidade de cobrança de créditos fiscais em relação
a quaisquer outros.
(. . .).
Daí que se compreenda que o art.o 16o do CPCI e o art.o 239o
do CPT não façam qualquer alusão à responsabilidade dos sucessores
dos responsáveis solidários ou subsidiários, uma vez que o objectivo
de tais normas foi o de estabelecer um mecanismo particular da execução fiscal em relação a execução comum - a possibilidade de reversão
da execução em relação aos devedores solidários ou subsidiários. Se
não fora essa possibilidade, o credor tributário teria que obter previamente um título executivo contra os responsáveis solidários ou
subsidiários. A reversão constitui a abertura de um excerto de natureza
declaratória no processo de execução, com vista precisamente a tornar
mais expedito o apuramento da responsabilidade solidária ou subsidiária dos administradores ou gerentes.
Ora, do que aqui se trata é de aplicar o regime geral de responsabilidade dos sucessores pelas dívidas do autor da herança, matéria
que, por inexistência de razões para desvio em relação às regras gerais,
o legislador não viu necessidade de especificar quer no CPCI, quer
no CPT.
(. . .).
Resulta, pois, do exposto que, ao contrário do sustentado pela recorrente, do que se trata não é de estender a presunção de culpa
do gestor de uma sociedade, responsabilidade prevista no art.o 13o
do CPT (ou no art.o 16o do CPCI) ao seu sucessor, nem de interpretar
extensivamente o art.o 239o do CPT (ou o correspondente art.o 146o
do CPCI), mas antes de se concluir que a responsabilidade do sucessor
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deriva da do de cujus, na qualidade de responsável subsidiário da
sociedade de que foi gerente. Ou seja, trata-se de concluir que a
recorrente, não por força do citado art.o 239o do CPT, mas antes
pelas regras gerais de direito sucessório, está colocada precisamente
na posição jurídica de seu pai [in casu, marido] situação esta apurada
à luz do art.o 13o do CPT, tal como se definiu na sentença, nesta
parte sem reacção.»
Mas, se no domínio de vigência do CPCI e do CPT ainda se podia
admitir a existência de dúvidas a respeito de tal solução, tal já não
sucede no actual quadro jurídico.
É que no artigo 29o, no 2, da LGT (a questionada reversão ocorreu
em plena vigência de tal Lei, a 05.VII.2002) se estabelece que as
obrigações tributárias originárias e subsidiárias transmitem-se, mesmo
que não tenham sido liquidadas, em caso de sucessão universal por
morte, sem prejuízo do beneficio de inventário.
E assim, como bem nota Jorge Lopes de Sousa, CPPT Anotado,
4a edição, p. 697, «é inquestionável, actualmente, que os sucessores
dos responsáveis subsidiários podem ser responsabilizados pelo pagamento das dívidas dos devedores originários abrangidas pela responsabilidade subsidiária.
Assim, este art. 153o (do CPPT) deverá ser interpretado como atribuindo também legitimidade para intervenção no processo de execução fiscal aos sucessores dos responsáveis subsidiários.
(. . .).
No entanto, a responsabilidade dos sucessores do executado originário ou dos responsáveis solidários ou subsidiários não existirá
nos casos em que a execução tem por objecto decisão de condenação
em coima ou sanção acessória pecuniária aplicadas pela prática de
contra-ordenação fiscal.
(. . .).
Assim, deve restringir-se este art. 153o do CPPT aos casos em que
a dívida que se pretende cobrar ao executado originário não é proveniente de condenação pela prática de contra-ordenação fiscal.»
Sem embargo, dir-se-á, finalmente, que, como bem nota o distinto
PGA, “a interpretação do art.o 13o, no 1, do CPT propugnada pela
recorrente, segundo a qual a presunção de culpa do gerente não pode
manter-se quando a reversão é feita contra os sucessores dos gerentes
das sociedades comerciais viola princípio hermenêutico, na medida
em que não tem na letra da lei um mínimo de correspondência verbal,
ainda que imperfeitamente expressa (art.o 9o, no 2, do CCivil).
A solução proposta pela recorrente (ónus de prova da culpa do
gerente recaindo sobre a administração tributária) não foi sequer acolhida no regime da LGT, apesar de este diploma prever a transmissão
por morte das obrigações tributárias subsidiárias e da plausível dificuldade de prova pelos sucessores da ausência de culpa do gerente
falecido (arts. 24o, no 1, e 29o, no 2, da LGT).”
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Luís Filipe Mendes Pimentel (relator) — Vítor Meira — Baeta de Queiroz.
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Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Oposição. Contribuição autárquica do ano de 1989. Prescrição. Sucessão de leis no tempo. Contagem do prazo.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Havendo o prazo de prescrição da dívida exequenda (proveniente de CA do ano de 1989) começado a correr a
1 de Janeiro de 1990, na determinação do prazo concretamente aplicável há que atender ao regime fixado,
sucessivamente, no CPCI, CPT e LGT, tendo presente
o estatuído no artigo 297.o, no 1, do Código Civil.
II — A instauração da execução interrompe o prazo de
prescrição.
III — Cessa, porém, tal 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 com o que tiver decorrido até à data
da autuação.
Recurso n.o 467/04-30. Recorrente: Francisco José Dias Bettencourt;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Mendes
Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Francisco José Dias Bettencourt, residente na Rua Virgílio Correia,
n.o 6, 6.o Dt.o, em Lisboa, inconformado com a sentença de fls. 74-80
do TAF de Lisboa II, que apenas em parte julgou procedente esta
oposição, por si deduzida contra a execução fiscal n.o 3263-01/700097.9,
do Serviço de Finanças do 12.o Bairro Fiscal de Lisboa, vem até
nós, culminando a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
I) A nulidade do título executivo que serviu de base à instauração
do respectivo processo de execução fiscal pode e deve ser conhecida
em sede de oposição à execução fiscal, nos termos dos artigos 165.o,
n.os 1, al. a), e 4, e 204.o, n.o 1, al. i), do CPPT.
II) À data da instauração do processo de execução fiscal, tal facto
já não produzia qualquer efeito interruptivo do prazo prescricional,
por força do disposto no n.o 1 do artigo 49.o da LGT, a qual entrou
em vigor em 1 de Janeiro de 1999.
III) A citação do executado ocorreu após o decurso do prazo de
10 anos, contados a partir da entrada em vigor do CPT, atento o
disposto no artigo 297.o do Código Civil, por força do artigo 5.o,
n.o 1, do DL n.o 398/98, de 17.XII, que aprovou a LGT, pelo que
a obrigação tributária se extinguiu por efeito da prescrição.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA entende que o recurso não merece provimento.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
E sede factual, temos:
1. Em 31.XII.1989, o oponente figurava como proprietário do prédio
urbano (lote de terreno para construção) inscrito na matriz da freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de Loures, sob o art.
1689, actualmente art. 1783;
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2. Em 07.XII.1990, o oponente vendeu a “Orlando de Brito &
Filhos, Lda.” o imóvel identificado no n.o 1 através de escritura realizada no Cartório Notarial de Loures;
3. A AF emitiu certidões para fins executivos, tendo por objecto
a cobrança coerciva de dívidas de contribuição autárquica relativas
aos anos de 1989 e 1990, no montante de 3 268.12, cujo prazo de
pagamento voluntário teve o seu termo final em 31.VIII.1992, nas
mesmas surgindo como sujeito passivo o opoente e sendo relativas
ao imóvel identificado nos n.os 1 e 2;
4. Em 04.XII.2000, foi instaurado no Serviço de Finanças de Odivelas o processo de execução fiscal n.o 4227-00/113103.6, tendo por
objecto a dívida identificada no n.o 3;
5. Em 07.XI.2001, foi expedido aviso de citação do opoente no
âmbito do processo de execução identificado no n.o 4;
6. No dia 11.XII.2001, deu entrada no 12.o Serviço de Finanças
de Lisboa a oposição apresentada por Francisco José Dias Bettencourt.
Exposta a factualidade disponível, é de referir que são duas as
questões que porejam das conclusões da alegação do recorrente: a
de saber se a nulidade do título executivo é, ou não, fundamento
de oposição a execução fiscal e a da eventual prescrição da obrigação
tributária.
Porque logicamente prioritária, começaremos por apreciar a questão da prescrição da dívida exequenda proveniente de contribuição
autárquica do ano de 1989.
O atinente prazo iniciou-se ainda na vigência do CPCI, diploma
que vigorou até 01 de Julho de 1991 e cujo artigo 27.o estabelecia
o prazo prescricional das dívidas tributárias de vinte anos, sendo que,
na falta de regime especial, “a prescrição conta-se do início do ano
seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário”, in casu,
01.I.1990.
Mais aí se estabelecia que a reclamação, a impugnação, o recurso
e a execução interrompem a prescrição. Porém, cessa este 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 com o que tiver decorrido até à data da autuação.
Em 01.VII.1991, entrou em vigor o CPT (cfr. artigo 2.o do DL
n.o 154/91, de 23.IV), em cujo artigo 34.o, 1, se dispunha que “a
obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se outro
mais curto estiver fixado na lei”, nada inovando os seus n.os 2 e 3
no que concerne ao termo inicial do prazo ou às causas interruptivas
da prescrição.
Por fim, novo encurtamento do prazo prescricional em referência
ocorre com a LGT (diploma que vigora desde 01.I.1999 - cfr. artigo 6.o
do DL n.o 398/98, de 17.XII)
Na verdade, dispõe o seu
«Artigo 48.o
Prescrição
1. As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial,
no prazo de oito anos contados, nos impostos periódicos, a partir do
termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos
de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.
2. As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam
igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou
subsidiários.

3. A interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não
produz efeitos quanto ao responsável subsidiário se a citação deste, em
processo de execução fiscal, for efectuada após o 5o ano posterior ao
da liquidação.»
Assim, importa, antes de mais, assentar nas regras de direito transitório aplicáveis em matéria de prescrição.
A regra básica em sede de aplicação das leis no tempo - constante
do artigo 12.o, n.o 1, do Código Civil (CC) e reafirmada no artigo 12.o,
n.o 1, da LGT - é a de que a lei só dispõe para o futuro, regra esta
que, no que a prazo de prescrição concerne, tem excepção prevista
no n.o 1 do artigo 297.o do CC - a lei que estabelecer, para qualquer
efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também
aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta
a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a
lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar.
No entanto, como se nota no acórdão desta Secção de 14.III.2001
- rec. 25 426, in APÊNDICE AO DR de 27.VI.2003, pp. 804-8 13,
“a lei nova pode, sem retroactividade, tomar em conta factos ocorridos
antes da sua entrada em vigor, desde que não atribua a esses factos
um efeito constitutivo, modificativo ou extintivo de situações não constituídas, modificadas ou extintas antes da sua entrada em vigor, mas
apenas os tome como pressupostos negativos ou positivos para efeitos
de determinação da constituição, modificação ou extinção de situações
jurídicas não ocorridas anteriormente.
Nas situações de prescrição extintiva, que pressupõe uma certa duração de um estado de facto, está-se perante uma situação em curso
de extinção e, por isso, se o facto extintivo da situação jurídica não
ocorreu no domínio da lei anterior, a lei nova é potencialmente aplicável, sem retroactividade, à face daquele princípio geral sobre aplicação das leis no tempo.
Sendo aplicável a lei nova, é ela que define os pressupostos da
sua aplicação às situações não extintas antes da sua entrada em vigor,
podendo, designadamente, considerar irrelevantes os factos passados
sob o domínio da lei antiga que, em face desta lei, eram havidos
como factos virtualmente extintivos, ou exigir novas condições para
a extinção da situação jurídica em causa. Porém, tem-se entendido
que a hipótese inversa, de a lei nova valorizar ex novo, atribuindo-lhes
efeitos jurídicos, factos passados no domínio da lei antiga que aí não
tinham a relevância que na lei nova para eles se prevê, não pode
ser efectuada, sem retroactividade.
Trata-se de uma restrição da referida regra de que cabe à lei nova
fixar os pressupostos da sua aplicação às situações não extintas antes
da sua entrada em vigor, ditada por razões de protecção de expectativas
jurídicas, que se reconduz à regra de a lei nova só poder, sem retroactividade, conferir eficácia extintiva a factos passados sob a lei
antiga se esta já atribuía a tais factos relevância idêntica.
Em matéria de prescrição extintiva, o facto extintivo é o decurso
do período de tempo necessário para ela ocorrer e, por isso, fazendo-se
esta restrição, a lei nova não poderá atribuir eficácia extintiva a períodos de tempo que, à face da lei antiga, não tinham relevância
para efeitos de prescrição. Assim, se à face da lei antiga havia factos
que obstavam à relevância do decurso do período de tempo para
efeitos de prescrição, como é o caso das causas de suspensão e de
interrupção, eles não poderão deixar de ser tidos em conta para apurar
se decorreu, ou não, o período de tempo necessário para ocorrer
a prescrição. Isto é, não poderão considerar-se para efeitos da pres-
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crição, à face da lei nova, períodos de tempo que à face da lei antiga
estavam inutilizados por efeito de actos interruptivos ou suspensivos.”
Pois bem, não tendo, manifestamente, a prescrição das dívidas exequendas ocorrido sob a égide do CPCI, por isso que, quando o CPT
(que, lembramos, encurtou para 10 anos o prazo prescricional em
foco) entrou em vigor, só havia decorrido ano e meio ano do anterior
prazo de 20 anos, vejamos, à luz dos supra explanados princípios,
se são de aplicar os pertinentes normativos do CPT, ou se o caso
se mostra sujeito à lei hodierna.
Com a instauração de execução fiscal (n.o 4227-00/113103.6) em
04.XII.2000, interrompeu-se a prescrição - artigos 27.o, § 1.o, do CPCI
e 34.o, n.o 3, do CPT.
Sucede, porém, que tal processo não foi movimentado entre
22.111.2002 (data da junção de duplicado de oficio de resposta a
pedido de informações formulado pelo 2.o Juízo - 2 Secção do TT
de 1a Instância de Lisboa - cfr. fls. 20 do mesmo) e 21 de Setembro
último (data do despacho do CRF de Odivelas de fls. 21).
Como assim, o processo executivo esteve parado durante mais de
um ano, por motivo inteiramente alheio ao executado, conforme, aliás,
expressamente se refere naquele despacho (não notificado), que reconhece a prescrição e ordena o arquivamento dos autos.
E, na verdade, em relação à dívida exequenda ora em causa, proveniente de contribuição autárquica do ano de 1989, cessou o sobredito
efeito interruptivo, impondo-se, em sede de contagem do prazo prescricional, ter em atenção o estatuído na parte final do convocado
artigo 34.o, n.o 3.
Ora, entre 01.VII.1991 (data da entrada em vigor do CPT) e
04.XII.2002 (data da instauração da execução fiscal) transcorreram
nove anos, cinco meses e três dias. E após 22.III.2003 até à presente
data, mais de um ano e sete meses. Ao todo, são de considerar 11 anos
(por defeito de alguns dias!) para efeitos de prescrição.
Termos em que se acorda julgar extinta, por prescrição, a remanescente dívida exequenda - de contribuição autárquica do ano de
1989 -, assim procedendo, também quanto a ela, a presente oposição,
por isso que, com tal fundamento, se dá provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Luís Filipe Mendes Pimentel (relator) — Vítor Meira — Baeta de Queiroz (com a declaração de que,
estando a prescrição já declarada no processo executivo, havia que
declarar a extinção da lide por inutilidade superveniente).

Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Conflito de competência em razão do território entre tribunais
fiscais. Recurso de acto do Subdirector-Geral para a Área
da Justiça Tributária.

Doutrina que dimana da decisão:
Compete ao Tribunal Fiscal e Administrativo de Lisboa conhecer de um recurso interposto de acto do Subdirector-Geral que indeferiu recurso hierárquico relativo à revogação
da concessão provisória de benefício fiscal, em recurso interposto em 2003, atento o disposto nos artigos 97.o, n.o 1,
do CPPT e 62.o, no 1, alínea e), e 63.o, n.o 1, do ETAF
então em vigor.
Recurso n.o 479/04-30. Requerente: Ministério Público, no conflito
negativo de competência suscitado entre os tribunais administrativos
e fiscais do Funchal e Lisboa; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Vítor
Meira.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal Administrativo foi requerida a resolução do conflito negativo
de competência territorial suscitado entre os tribunais administrativos
e fiscais do Funchal e de Lisboa relativamente a um recurso contencioso de acto administrativo em matéria tributária.
Ouvidas as autoridades judiciais em conflito, nos termos do artigo 118o do CPC, somente o M.mo Juiz do Tribunal do Funchal
se pronunciou no sentido da manutenção do decidido.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Dispõe o artigo 26o, no 2, alínea g), do ETAF que compete à
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo o conhecimento dos conflitos de competência que se suscitem
entre tribunais tributários. Embora ambos os tribunais tenham competência administrativa e tributária a questão coloca-se em relação
à competência para conhecer de actos administrativos em matéria
tributária. Ambas as decisões transitaram em julgado.
Para declarar a sua incompetência em razão do território o M.mo
Juiz do Funchal tomou em consideração o disposto nos artigos 62o,
no 1, alínea g), e 63o, no 1, do ETAF. Por seu turno o M.mo Juiz
de Lisboa assentou o seu entendimento nos artigos 97o, no 2, do
CPPT, 16o do CPTA e 10o, no 2, do DL 325/03, de 29 de Dezembro,
que redistribui os processos em virtude da criação de novos tribunais.
Vejamos então. O recurso que motivou o conflito foi interposto no
tribunal do Funchal em 13 de Maio de 2003, dizendo a recorrente
que interpõe o competente recurso contencioso do acto administrativo
em matéria tributária do Sr. Subdirector-Geral para a área da Justiça
Tributária que manteve o acto objecto de recurso hierárquico interposto em 13 de Janeiro de 2003, o qual negara à recorrente a
possibilidade de aderir ao DL n.o 248-A/02, de 14/11, motivando a
instauração de execução fiscal para devolução dos incentivos fiscais
provisoriamente concedidos. Não estava em causa um acto de liquidação mas a revogação de um benefício provisoriamente concedido.
Prescreve o artigo 97o, no 1, alínea p), do CPPT que o processo
judicial tributário compreende o recurso contencioso do indeferimento
total ou parcial ou da revogação de isenções ou outros benefícios
fiscais, quando dependentes de reconhecimento da administração tributária, bem como de outros actos administrativos relativos a questões
tributárias que não comportem apreciação da legalidade do acto de
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liquidação, consagrando o no 2 do mesmo artigo que tal processo
é regulado pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos.
O recurso foi interposto em 13 de Maio de 2003, data em que ainda
não estava em vigor o CPTA, pelo que as normas processuais aplicáveis
aos recursos dos actos administrativos eram as da LPTA e do anterior
ETAF. Nos termos conjugados dos artigos 62o, no 1, alínea e), e
63o, no 1, do ETAF, os recursos de actos administrativos respeitantes
a questões fiscais para cujo conhecimento não sejam competentes
o Supremo Tribunal Administrativo e o Tribunal Central Administrativo, são da competência do tribunal da área da sede da autoridade
que praticou o acto. Ora a sede dessa autoridade é, in casu, Lisboa.
O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância, hoje Tribunal
Administrativo e Fiscal de Lisboa, não questiona tal competência face
às normas invocadas, apoiando-se porém no actual CPTA e na redistribuição de processos determinada pelo artigo 10o do DL 325/03,
de 29 de Dezembro. Ora o que este artigo 10o determina é que,
com a entrada em vigor dos novos tribunais tributários em 1 de Janeiro
de 2004, os processos neles pendentes transitem para o novo tribunal
da correspondente área de jurisdição. Esta norma em nada contende
com a competência do tribunal em razão do autor do acto mas apenas
com a redistribuição de processos no tribunal. Por outro lado, tendo
o CPTA entrado também em vigor em 1 de Janeiro de 2004, não
é aplicável aos processos pendentes cuja competência se determina
em atenção à data da respectiva instauração. Não tem pois razão
o Mmo Juiz deste Tribunal ao declarar este incompetente em razão
do território. A competência era do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa, transitando para o novo tribunal tributário da correspondente área de jurisdição.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em decidir o conflito no sentido
de que é competente para conhecer do recurso o Tribunal Fiscal
e Administrativo de Lisboa.
Sem custas.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Dedução específica.
Doutrina que dimana da decisão:
O artigo 53.o, n.o 5, do CIRS ao reduzir ou até eliminar a
dedução específica relativa aos rendimentos provenientes
de pensões não ofende os princípios constitucionais da igualdade, progressividade, justiça, generalidade, capacidade contributiva, tributação pelo rendimento líquido, coerência do
sistema e confiança.

Recurso n.o 548-04; Recorrente: Rogério Caracol Esteves; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Rogério Caracol Esteves recorre da sentença que, no Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, 1.o Juízo, 1a Secção, julgou improcedente a impugnação do acto tributário da liquidação de IRS
e, por isso, manteve a respectiva liquidação.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
1. Com a entrada em vigor do Código do IRS, o Legislador criou
uma discriminação qualitativa entre alguns tipos de rendimentos, entre
eles os rendimentos da Categoria A e da Categoria H;
2. Pretendendo o Legislador, à data, tributar de uma forma mais
favorável os rendimentos derivados de pensões;
3. Contudo, apesar dessa ser a intenção do legislador, a verdade
é que, pela introdução do n.o 5 do artigo 53.o do Código do IRS,
alguns rendimentos de pensões, os abrangidos por esta norma, passaram a ser tributadas de uma forma mais gravosa do que aquela
que teria sido pretendido pelo legislador;
4. Desta forma, violam-se alguns dos mais elementares princípios
constitucionais do direito fiscal;
5. Assim, é violado o princípio da progressividade do Código do
IRS, uma vez que a progressividade deve ser atingida através de taxas
progressivas e não pela eliminação da dedução específica;
6. É violado o princípio da capacidade contributiva, já que com
a eliminação/redução da dedução específica deixa de se ter em conta,
o mínimo de encargos necessários à obtenção dos rendimentos do
sujeito passivo. Porquê é que não se passa o mesmo na Categoria A?
7. É, ainda, violado o princípio da igualdade, uma vez que um
sujeito passivo com igual capacidade contributiva no activo e na reforma, têm uma tributação completamente diferente, sendo tributado
mais gravosamente na reforma que no activo, quando era precisamente
o contrário que o legislador pretendia;
8. Mais, viola-se o princípio da tributação pelo rendimento líquido,
uma vez que nos casos em que existe uma eliminação da dedução
específica, a taxa incide directamente sobre o rendimento bruto, tal
não foi a intenção do legislador;
9. O único caso em que essa foi a intenção do legislador foi os
rendimentos de capitais, o que se compreende dada a natureza dos
mesmos, mas por esse facto, para a maioria desses rendimentos o
legislador criou taxas de tributação liberatórias, que nunca, por nunca
ser, atingem os 40%;
10. Contudo, um pensionista que pare de ter direito à dedução
específica, por aplicação do n.o 5 do artigo 53.o do Código do IRS,
vê os seus rendimentos serem sujeitos a uma taxa de tributação de
40%. Onde é que está a discriminação qualitativa que o legislador
quis criar para esta categoria de rendimentos?;
11. Mas mais, esta norma cria uma incoerência no sistema fiscal
português, uma vez que o artigo 1.o do Código do IRS, dispõe que
os rendimentos sejam sujeitos à taxa depois de se proceder à dedução
específica e, o n.o 5 do artigo 53.o do Código do IRS, dispõe que
se aplique a taxa sem que primeiro se proceda à realização da dedução
específica, sem que qualquer razão objectiva esteja subjacente a este
normativo:
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12. Para finalizar, o n.o 5 do artigo 53.o do Código do IRS, viola
o princípio da segurança jurídica na modalidade do princípio da
confiança;
13. Ora, foi criada a convicção ao Recorrente, e aos pensionistas
em geral, que aquando da reforma ficariam sujeitos a um regime
de tributação mais favorável do que aquele a que se encontravam
sujeitos, enquanto sujeitos passivos enquadrados na Categoria A;
14. Diga-se, expectativa essa, criada pelo próprio legislador, pelo
que consubstancia um direito adquirido ou a aquisição de um verdadeiro direito subjectivo público, oponível ao próprio legislador, que
se encontra assim assente no Estado de direito democrático;
15. Face ao exposto, conclui-se que a norma em apreço viola os
mais elementares princípios de direito fiscal constitucional, sendo por
isso materialmente inconstitucional.
16. Deve o presente Recurso ser julgado procedente por provado,
e, em consequência ser, declarada a ilegalidade por inconstitucionalidade do artigo 53.o, n.o 5 do Código do IRS, porque violadora
dos princípios da igualdade, progressividade, justiça, generalidade,
capacidade contributiva, da tributação pelo rendimento líquido e princípio da confiança.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que:
1. Embora de forma embrionária a sentença impugnada contém
fundamentação de facto (fls. 40), não se justificando a anulação oficiosa, para a sua enunciação formal, segundo a estrutura legal
(arts. 123.o do CPPT, 712.o, n.o 4, do CPC, 749.o do CPC e 281.o
do CPPT).
2. Sufragamos o entendimento do tribunal, segundo o qual a norma
constante do art. 53.o, n.o 5, CIRS (redacção do DL n.o 198/2001,
3 Julho) não viola os princípios constitucionais da progressividade,
capacidade contributiva, igualdade justiça, generalidade e tributação
pelo rendimento líquido (arts. 13.o, n.o 1, e 104.o, n.o 1, do CRP
RC/2001)
Depois de apreciar os diversos princípios que o recorrente sustenta
violados conclui que o recurso não merece provimento.
2. A sentença recorrida afirmou a fls. 40 o seguinte:
«A resolução do pleito não requer mais que solução de Direito.
Em termos fácticos, nada mais foi junto (docs. juntos com a p. i.)
em suporte do alegado que uma carta/resposta de que é destinatário
o aí referido João Anselmo da Silva Ribeiro - não o impugnante
- e uma nota discriminativa de liquidação.
Da primeira se infere que a propósito de rendimentos de pensões/dedução específica terá existido um despacho de concordância
por parte do Ex.mo Senhor Secretário dos assuntos Fiscais, pretensão
que seria objecto de consideração aquando da preparação do OE
para o ano de 1998.
Mas tão-só até aqui pode ir a afirmação factual; sequer se sabe
exactamente qual a pretensão, muito menos se reconhece qualquer
intenção de admissão implícita de um qualquer juízo de inconstitucionalidade.
Da nota discriminativa da liquidação se vê que a liquidação em
causa respeita a IRS de 2001, em que, além do mais, impugnante
e outrem figuram como sujeitos passivos do imposto, com um rendimento global de E 124.035,10 e dedução específica de E 3.235,53.
Ao que acresce que aí se inclui, no que se refere a rendimentos
da categoria H, o montante de E 107.181,53 de rendimento bruto
(cfr. fls. 29).»
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3.1. A sentença recorrida delimitou como questão a apreciar a da
“legalidade da referida liquidação de IRS, em particular no que tange
à limitação do montante da dedução específica por aplicação do artigo 53.o, n.o 5, do Código do IRS, cujo acerto o impugnante contesta
pelas razões já supra narradas”.
Afirmou a fls. 40 que “como se mostra nos autos a AF procedeu
à liquidação . . . de IRS relativa ao ano de 2001, agora impugnada,
vindo a considerar como dedução específica o montante de E 3.235,53.
Apreciando a tese do recorrente concluiu que o art. 53.o, n.o 5,
do CIRS não viola os princípios constitucionais invocados pelo que
não anulou o acto tributário da liquidação impugnado.
3.2. Sobre a questão a que se referem os presentes autos pronunciou-se já este STA, em diversos acórdãos e nomeadamente no
de 31-03-04, Rec. 2059/03, que, pela sua bondade, passaremos a, de
perto, acompanhar particularmente atendendo a que as conclusões
de ambos os recursos têm igual conteúdo.
Os princípios que o recorrente identifica como violados devem encontrar-se nos arts. 104.o, n.o 1, da CRP que estabelece que “O imposto
sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e
será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar” e 103.o, n.o 1 do mesmo diploma
ao afirmar que “o sistema fiscal visa . . . uma repartição justa dos
rendimentos e da riqueza”.
É nestas normas que encontram assento os invocados princípios
constitucionais da igualdade, da progressividade, da justiça, da generalidade, da capacidade contributiva, e da tributação pelo rendimento líquido.
E o preceito violador dos mencionados preceitos constitucionais
seria o art. 53.o do CIRS, que estabelecia, num primeiro momento
(com o n.o 51.o), que “as pensões de valor anual igual ou inferior
a 400.000$00 são deduzidas pela totalidade do seu quantitativo” acrescentando que “a dedução relativa às pensões de valor anual superior
ao referido . . . é igual àquele montante acrescido de metade da parte
que o excede, até ao montante de 1.000.000$00”.
Após diversas alterações passou o n.o 5 do citado art. 53o a estabelecer que “para rendimentos anuais, por titular, de valor anual
superior ao vencimento base anualizado do cargo de primeiro-ministro, a dedução é igual ao valor referido nos n.os 1 ou 3, consoante
os casos, abatido, até à sua concorrência, da parte que excede aquele
vencimento”.
Por força deste preceito legal a dedução específica do recorrente
foi a anteriormente indicada.
Sustenta o mesmo que esta diminuta dedução aos rendimentos
provenientes de pensões que, em certos casos, até pode ser excluída
contradiz o n.o 1 do artigo 53.o (que manda deduzir a totalidade
dos rendimentos com esta origem, até certo montante das pensões),
provoca uma desigualdade fiscal horizontal, tornando incoerente o
sistema e violando os princípios já apontados, além dos da segurança
jurídica, na modalidade do princípio da confiança.
E como no mencionado acórdão que se acompanha se entendeu
parece que nas alegações não pretende o recorrente imputar à sentença em apreciação nulidade por omissão de pronúncia pois que
apenas pretende atacá-la com fundamento em erro de julgamento,
ao não ter reconhecido no acto impugnado os vícios de violação de
lei que lhe atribui.
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É que a sentença apreciou todas as questões que o impugnante
havia submetido a julgamento e argumentou de modo a contrariar
as teses defendidas pelo recorrente.
3.3. O legislador do CIRS procurou dar um tratamento mais benévolo aos rendimentos de pensões uma vez que estes apenas eram,
antes do CIRS, tributados em imposto complementar.
E conseguiu este desiderato estabelecendo uma dedução específica
para os rendimentos oriundos de pensões e daí que, na versão original
do CIRS, os rendimentos do trabalho dependente, por exemplo, gozassem de uma dedução específica de 65% do seu valor, com o limite
de 250.000$00, ou com o limite das contribuições obrigatórias para
a protecção social, se superior enquanto que aos rendimentos oriundos
de pensões, se não superiores a 400.000$00, deduzia-se a totalidade,
e aos superiores a esse montante eram deduzidos os mesmos
400.000$00, mas acrescidos de metade do excedente, com o limite
de 1.000.000$00.
Contudo este tratamento mais favorável dado aos rendimentos provenientes de pensões não correspondia a qualquer imperativo constitucional tratando-se de uma opção do legislador ordinário resultante
da introdução da tributação sobe rendimentos resultantes de pensões
de reforma.
Daí que não sendo este regime imposto pela Constituição igualmente não impedia esta que aquele regime fosse alterado podendo,
por isso, o legislador ordinário alterar a mencionada dedução
específica.
É que as deduções específicas, como a própria designação aponta,
são consagradas pelo legislador tendo em atenção a sua afinidade
com o rendimento a que correspondem pretendendo-se com elas excluir da tributação, as despesas que o titular do rendimento se viu
obrigado a fazer para o obter o respectivo rendimento.
Por esta via se concretiza o princípio do rendimento líquido tributando-se não todo o rendimento mas só aquele que resta depois
de satisfeitos os encargos indispensáveis para o conseguir.
Nesta perspectiva e para respeitar o princípio do rendimento líquido, não há que estabelecer deduções específicas iguais para todos
os rendimentos, independentemente da sua origem, uma vez que não
são necessariamente equivalentes as despesas a fazer para os obter.
Assim é razoável que os trabalhadores por conta de outrem suportem menos encargos para obter o rendimento do seu trabalho
do que os trabalhadores por conta própria, pois no caso daqueles
grande parte dos gastos será feita pela entidade empregadora, enquanto que os trabalhadores independentes os suportarão sozinhos
e daí que se entenda que a dedução específica, no caso dos rendimentos
do trabalho por conta própria, merece ser superior à que está fixada
para os rendimentos provenientes do trabalho assalariado.
Nesta óptica parece razoável que tal dedução seja ainda mais baixa
no caso de rendimentos provenientes de pensões pois que não se
vislumbra a que despesas dê, necessariamente, lugar a sua obtenção
e a existirem, sempre serão de valor pouco significativo comparativamente àquelas que há que fazer para obter os rendimentos da
maioria das categorias sobre que incide o IRS.
Daí que se possa adiantar que a consagração de uma dedução
especifica atinente aos rendimentos com origem em pensões até implica um tratamento favorável, relativamente aos rendimentos de categorias que importem custos como seja o caso da dedução relativa
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aos rendimentos do trabalho por conta de outrem, a qual, sendo
fixa, é, essa sim, susceptível de gerar situações de desigualdade.
Podemos, por isso, adiantar que inexiste impedimento constitucional a que se tribute o rendimento bruto, quando este coincide
com o líquido, isto é, nos casos em que a sua obtenção não implique
a realização de qualquer despesa e daí que não seja o princípio do
rendimento líquido a impedir que o legislador ordinário estabeleça,
relativamente aos rendimentos derivados de pensões um regime de
dedução específica diferente, até menos favorável, do que o adoptado
para rendimentos de outras fontes e nomeadamente para os rendimentos provenientes de trabalho dependente.
3.4. Igualmente não é violado o princípio da igualdade por uma
opção legislativa que atenda a deduções específicas diferentes, consoante a origem dos rendimentos pois que este princípio impõe que
se sujeitem a igual imposto todos aqueles que tenham igual capacidade
contributiva impondo simultaneamente que se dê tratamento desigual
àquilo que não é igual.
Ou seja a desigualdade de tratamento deve ter um fundamento
material devendo ser tratados de igual modo todos aqueles que se
encontrem na mesma situação.
É que o princípio da igualdade concretiza-se na generalidade do
imposto, ou seja, no seu carácter universal, e na uniformidade do
critério legal e daí que o critério para aferir da igualdade seja o
da capacidade contributiva, medida pelo rendimento auferido, depois
de subtraída a despesa necessária para o conseguir, com o que se
chega ao rendimento líquido.
Não vem questionado nos presentes autos que a dita limitação
ou até exclusão da dedução em apreciação põe em causa o mínimo
de subsistência do agregado familiar, ou seja, as despesas indispensáveis para proporcionar um nível de vida compatível com a dignidade
da pessoa humana.
É que a capacidade para contribuir para as necessidades financeiras
colectivas só começa a partir do mínimo de subsistência, que deve
ser excluído de toda a tributação.
Contudo para alcançar este resultado da salvaguarda do mínimo
de subsistência digna, a dedução específica não é o único meio uma
vez que para o atingir contribuem, além de outros, as demais deduções
e abatimentos e as taxas do imposto.
Daí que a partir de um montante de rendimentos que, entre nós,
no tempo e modo que vivemos, é, patentemente, muito superior à
média do que auferem a maioria dos agregados familiares, aferindo-se,
de resto, pelo vencimento anualizado atribuído a um dos cargos cimeiros do Estado, a consideração de uma dedução específica mais
reduzida do que a atendida em outros casos, não fere o princípio
da capacidade contributiva, ou o do rendimento líquido, pois não
é susceptível de deixar o sujeito passivo desprovido do necessário
à sua subsistência e do seu agregado familiar.
Daí que se possa afirmar que face a rendimentos de montante
relativamente elevado, não haverá, constitucionalmente, que acautelar
o mínimo de subsistência, através da dedução específica, pois esse
mínimo continua garantido pelos rendimentos sobejantes, mesmo depois de tributados pela sua totalidade.
Assim não ofende o princípio da igualdade, ou o da justiça, a circunstância de rendimentos de igual montante, se resultantes do trabalho, beneficiarem de dedução específica superior pois que não há
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igualdade entre os gastos suportados por um trabalhador no activo
para obter os seus ganhos e os de um pensionista para auferir a
sua pensão.
E a norma em apreciação aplica-se a todos aqueles que cabem
no seu campo de previsão não perdendo a generalidade e abstracção
que a devem caracterizar pelo facto de apenas ser aplicável à universalidade dos pensionistas com rendimentos mais elevados do que
certo montante.
3.5. O princípio da progressividade é uma concretização do princípio
da igualdade, que se extrai, desde logo, do artigo 106.o, n.o 1, da
Constituição e visa uma repartição justa do rendimento.
No âmbito dos rendimentos pessoais a progressividade só pode
aferir-se em vista da carga fiscal que, no conjunto, incide sobre todo
o rendimento do agregado familiar.
Na situação dos autos apenas se questiona o rendimento proveniente de pensões pelo que não é o modo como o rendimento desta
origem é isoladamente tratado que pode, só por si, afectar o princípio
da proporcionalidade.
Contudo o princípio da proporcionalidade realiza-se tributando
mais pesadamente os rendimentos relativamente elevados, e mais levemente os relativamente baixos pelo que é de reconhecer que o
n.o 5 do artigo 53.o do CIRS em lugar de contrariar a progressividade
pretende atingi-la.
3.6. Entende-se que não ocorre a contradição que o recorrente
sustenta entre as disposições dos artigos 1.o e 53.o, n.o 5, do CIRS.
Para o recorrente enquanto que o artigo 1.o estabelece que a tributação incide sobre o rendimento líquido, e não sobre o bruto, o
n.o 5 do artigo 53.o reduz progressivamente a dedução específica,
podendo, mesmo, bani-la de todo, pelo que ocorreria violação do
princípio da coerência do sistema fiscal.
Os objectivos definidos pelo legislador atingem-se, algumas vezes,
através da consagração de dispositivos de sinal aparentemente contrário, ou porque um deles limita o outro, ou porque cada um visa
situações e resultados diferentes, ou porque um excepciona o outro
contudo a coerência deverá aferir-se pelo conjunto.
Daí que se possa adiantar que o recorrente não imputa uma incoerência ao sistema, mas, apenas, que certa norma segue caminho
diverso do percorrido por outra contudo não existe, entre aqueles
artigos 1.o e 53.o, n.o 5, qualquer contradição pois que o artigo 1.o
se limita a estabelecer que o IRS incide sobre o valor dos rendimentos
das várias categorias que indica, “depois de efectuadas as correspondentes deduções e abatimentos”.
Naquele segundo dos preceitos normativos mencionados o legislador ao fixar as deduções e abatimentos para cada uma daquelas
categorias, não está a contradizer o que do primeiro preceito consta
antes está a concretizá-lo.
3.7. E igualmente não ocorre violação do princípio da segurança
jurídica, na vertente do princípio da confiança, que o recorrente afirma
resultar da introdução no texto da lei do n.o 5 do artigo 53.o do
CIRS pois que só merece tutela a confiança “legítima, fundada e
solidificada” dos contribuintes.
Com efeito as intenções do legislador, manifestadas na parte preambular de um diploma, não assumem força igual à da normatividade
nele contida do que resulta que não é o preâmbulo do CIRS suporte
suficiente para fundamentar a alegada confiança “legítima, fundada
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e solidificada” em que, no futuro, não haverá alteração do normativo
que regula uma dada situação.
Para que exista violação do princípio da confiança torna-se necessário que o legislador tenha regulado as coisas de tal modo que
os particulares tenham disposto de certo modo as suas vidas, alterando
depois, sem razão justificativa, a disciplina que anteriormente havia
estabelecido, desta forma traindo a confiança dos cidadãos (por si
criada), que razoavelmente contavam com uma certa longevidade do
regime consagrado, e assim viram destruídas as suas expectativas.
E tal não ocorre com as normas que inicialmente integravam o
CIRS uma vez que nada fazia crer que o regime da dedução específica
iria manter-se ao longo de todo o tempo.
A novidade do CIRS levaria um contribuinte avisado a pensar que
as mesmas poderiam ser alteradas pelo decurso do tempo e pela
alteração das circunstâncias que razoavelmente conduzem a diferentes
opções do legislador.
Daí que não se vislumbre que o legislador da versão inicial do
CIRS haja criado expectativa que tenha traído com a introdução do
n.o 5 do artigo 53.o do CIRS, uma vez que não basta, para que haja
violação do princípio da confiança, a mera crença na imutabilidade
das leis que vigoram num dado momento histórico pois que o que
aconteceu foi, apenas, que “o legislador ordinário usou, de forma
que não se pode considerar intolerável, a sua liberdade de conformação” legislativa.
Improcedem, por isso, todas as conclusões das alegações de recurso.
4. Nos termos expostos nega-se provimento ao recurso e confirma-se
a sentença recorrida Custas pelo recorrente fixando-se em 50% a
procuradoria.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — António José Pimpão (relator) —
Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Impugnação judicial. Nulidades processuais no processo
executivo.
Doutrina que dimana da decisão:
I — As nulidades processuais praticadas no processo executivo
só influenciam os termos deste processo, em nada contendendo com o acto tributário.
II — É de 90 dias o prazo de impugnação, salvo outro prazo
especial fixado.
Recurso n.o 550/04-30; Recorrente: O.P.L. - Organização e Planeamento de Limpezas, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Juiz Cons. Dr. Vítor Meira.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
“O.P.L. - Organização e Planeamento de Limpezas, Lda” deduziu
no Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto impugnação judicial
contra a liquidação e execução fiscal (sic).
Após a admissão liminar da impugnação decidiu a Ma Juíza não
inquirir as testemunhas indicadas por se lhe afigurar diligência inútil
e proibida, tendo deste despacho sido interposto recurso pela impugnante para este Supremo Tribunal Administrativo. Admitido este
para subir com o interposto da decisão final, prosseguiram os autos,
tendo sido proferida decisão de improcedência da impugnação por
caducidade do direito de a deduzir. Desta decisão foi também interposto recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, pedindo
a sua revogação. Formulou as seguintes conclusões:
- recurso de fls. 38:
1o. O despacho recorrido reconhece a apresentação do rol de
testemunhas;
2o. Com a invocação do no 2 do arto 393o do C. Civil e do arto 137o
e do no 2 do arto 265 do C. P. Civil, não foi permitida a sua inquirição.
3o. As disposições legais invocadas só supletivamente se aplicam;
4o. A instrução do processo de impugnação judicial, constante dos
arts. 114o e seguintes do C.P.P.T. não restringem e antes concedem
plena liberdade a todos os meios de prova, incluindo a prova pericial.
5o. Também os arts. 154o a 160o e os arts. 264o a 266o-B, todos
do C. P. Civil, através dos princípios aí definidos, não permitem a
discricionaridade da exclusão da audição das testemunhas arroladas.
6o. Também o despacho recorrido viola toda a economia jurídica
da produção da prova testemunhal, aplicada supletivamente e constante dos arts. 619o a 645o do C. P. Civil.
7o. Foi violada toda a legislação citada nestas alegações e suas
conclusões.
- recurso de fls. 57:
1o. A presente impugnação judicial foi deduzida com os cinco fundamentos constantes da P.I. e reconhecidos na sentença;
2o. A impugnação judicial é o meio processual próprio para apreciação das ilegalidades invocadas.
3o. O arto 99o do C.P.P,T., nas sua alíneas, não é taxativo, mas
sim exemplificativo.
4o. O corpo do seu artigo admite como fundamento qualquer
ilegalidade.
5o. Entre essas ilegalidades invocadas contam-se a nulidade do título
executivo e a nulidade da citação.
6o. Para além de ser o meio próprio, os 90 dias para apresentação
da impugnação contam-se a partir das seis hipóteses do no 1 do
arto 102o do mesmo C.P.P.T., e não só da sua alínea a).
7o. Além de ser atempada com a contagem dos noventa dias, a
impugnação encontra-se abrangida no no 3 do mesmo arto 102o, mediante a invocação das nulidades referidas.
8o. Existe disposição legal expressa para apresentação da impugnação “a todo o tempo”, qual seja a do no 3 do arto 102o do C.P.P.T.
e a do no 2 do arto 134o do Código do Procedimento Administrativo.
9o. A sua não aplicação constitui não só uma ilegalidade, mas também uma inconstitucionalidade nos termos dos preceitos da Constituição citados nestas alegações.

1509
10o. Foi violada toda a legislação citada nestas alegações e
conclusões.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal Administrativo foi emitido parecer no sentido do não provimento do recurso por a sentença conter matéria de facto suficiente
para a decisão do recurso, pela caducidade do direito de deduzir
impugnação e por tal entendimento prejudicar por absoluta inutilidade
o conhecimento do recurso da decisão interlocutória de dispensa de
produção de prova testemunhal.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
1. À impugnante foram efectuadas liquidações adicionais de IVA
respeitante aos meses e Janeiro a Junho de 2000 e Setembro e Outubro
do mesmo ano, cujo prazo de pagamento voluntário terminou, respectivamente, em 10.03.2000, 10.04.2000, 10.05.2000, 12.06.2000,
10.07.2000, 10.08.2000, 10.11.2000 e 11.12.2000 (fls. 15 a 22 dos autos
apensos).
2. A presente impugnação deu entrada na repartição em 19.12.2001
(fls. 2 destes autos).
3. O prazo para deduzir impugnação é de natureza substantiva,
contínuo e contado de acordo com as regras do art. 279o do Código
Civil (CC) e art. 20o, n.o 1, do CPPT.
4. Prescreve o art. 102o n.o 1 al. a) do CPPT que a impugnação
será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir do termo
do prazo para pagamento voluntário dos impostos.
5. Como se viu, o prazo para pagamento voluntário da liquidação
mais tardia (Outubro de 2000) terminou em 11.12.2000.
Assentes tais factos apreciemos os recursos.
Começaremos pelo de fls. 57 pois que, tendo a sentença decidido
pela caducidade do direito de impugnar, a verificar-se esta, torna-se
inútil apreciar se as testemunhas deveriam ou não ter sido inquiridas.
Neste recurso defende a recorrente que a impugnação é o meio processual próprio para apreciar qualquer ilegalidade, sendo-o por isso
para apreciar as nulidades do título executivo e da citação que invoca,
podendo ser deduzida a todo o tempo, constituindo entendimento
diverso, não só ilegalidade mas também inconstitucionalidade.
Prescreve o artigo 99o do CPPT que constitui fundamento de impugnação qualquer ilegalidade, designadamente:
a) Errónea qualificação e quantificação dos rendimentos, lucros,
valores patrimoniais e outros factos tributários;
b) Incompetência;
c) Ausência ou vício da fundamentação legalmente exigida;
d) Preterição de outras formalidades legais.
Estes fundamentos são exemplificativos e daí a recorrente pretender
que nele se enquadram as nulidades que invoca. Não tem porém
razão. A impugnação é o meio processual adequado para obter a
anulação do acto tributário, sendo o acto a impugnar um acto de
liquidação ou um acto que comporte a apreciação da legalidade de
um acto de liquidação (cfr. Jorge de Sousa, CPPT Anotado, fls. 426).
Ora, no caso vertente, a recorrente não atribui as nulidades que invoca
ao acto de liquidação, mas ao título executivo e a eventual nulidade
de citação no processo executivo. Trata-se de nulidades processuais
em processo de execução fiscal previstas no artigo 165o do CPPT.
Tais nulidades só podem ser conhecidas no processo executivo e se
forem arguidas no prazo de oposição, podendo levar à anulação de
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todos os actos subsequentes com aproveitamento das peças úteis que
não tenham sido afectadas. Na verdade elas apenas influenciam os
termos do processo executivo, em nada contendendo com o acto tributário antes praticado. Mas se tais nulidades puderem ser impugnadas
autonomamente como a recorrente pretende, então terão de se sujeitar
ao prazo de 90 dias estabelecido para a impugnação judicial. E tal
prazo estava largamente excedido quando a impugnação foi apresentada, sendo certo que, como refere o Ministério Público, a recorrente não questiona a data da notificação - só o faz em relação
à forma utilizada, por via postal sem aviso de recepção - nem ao
termo do prazo de pagamento voluntário em 11.12.2000 no que concerne ao mais moderno dos impostos liquidados. Quando o artigo 102o
no 3 do CPPT refere que, se o fundamento for a nulidade, a impugnação pode ser deduzida a todo o tempo, está a referir-se às
nulidades do acto tributário e não às nulidades processuais praticadas
no processo executivo. Assim sendo, a sentença que considerou a
extemporaneidade da impugnação não enferma, contrariamente ao
pretendido pela recorrente, de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, não especificando sequer a recorrente em que consiste
a violação da CRP. Não pode pois proceder o recurso de fls. 57
por caducidade do direito de impugnar. E não procedendo tal recurso
fica prejudicada a apreciação do recurso de fls. 38 relativo à não
audição das testemunhas arroladas, já que, atenta a decisão quanto
ao recurso da sentença, configuraria uma diligência inútil sem qualquer
influência na decisão tomada.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em:
- negar provimento ao recurso de fls. 57;
- não conhecer por prejudicado do recurso de fls. 38.
Custas pela recorrente, fixando em 60% a procuradoria.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Emolumentos registrais. Pedido de revisão. Juros indemnizatórios.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Ao pedido de revisão dos emolumentos registrais é aplicável o artigo 78.o da LGT.
II — Revogado o indeferimento do pedido de revisão são devidos juros indemnizatórios nos termos do artigo 43.o,
n.o 3, da LGT.
Recurso n.o 627/04-30. Recorrente: Director-Geral dos Registos e
do Notariado; Recorrida: Gestiretalho-Gestão e Consultoria para
a Distribuição a Retalho, S.A.; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Vítor
Meira.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Gestiretalho - Gestão e Consultoria para a Distribuição a Retalho,
S.A., interpôs no Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa recurso
contencioso de anulação do acto do Director-Geral dos Registos e
Notariado (DGRN), que indeferiu pedido de revisão oficiosa do acto
de liquidação de emolumentos registrais relativos a um aumento de
capital social e transformação de sociedade por quotas em sociedade
anónima, pedindo a anulação de tal indeferimento e que se ordene
a prática do acto devido consistente na revisão da liquidação emolumentar por erro imputável aos serviços e restituição da quantia
paga e pagamento de juros.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi julgado procedente
o pedido de anulação ordenando-se o pagamento à recorrente da
quantia anulada acrescida de juros indemnizatórios desde a data de
pagamento até à data da emissão da respectiva nota de crédito.
Inconformado com a decisão, dela recorreu o DGRN para este
Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação, formulando as seguintes conclusões:
1a Não existindo uma norma que preveja a aplicação da LGT de
forma expressa, ou mesmo subsidiária, às taxas, terá de entender-se
que o regime dela constante é simplesmente aplicável às taxas a título
de analogia legis e como método de integração de lacunas. Essa aplicação analógica deverá ser demonstrada e justificada caso a caso.
2a Existindo lei especial que regule os termos subjacentes a uma
situação jurídica de taxa, a LGT não poderá ser aplicada por analogia,
salvo quando se demonstre a existência de lacunas de previsão.
3a Os termos da revisão das contas emolumentares por parte do
Director-Geral de Registos e Notariado previstos no n.o 2 do artigo 128.o do Decreto Regulamentar n.o 55/80 não podem ser ignorados
caso se pretenda proceder à integração de lacunas de direito tributário
emolumentar através do procedimento de revisão oficiosa previsto
no artigo 78.o da LGT.
4a As situações jurídicas que fundamentam a existência do procedimento de revisão oficiosa nas taxas e nos impostos são radicalmente distintas, o que, em regra, afasta a aplicação analógica do
artigo 78.o da LGT, atentas as especificidades da situação jurídico-tributária emolumentar.
5a O procedimento de revisão oficiosa de iniciativa da administração, mesmo entendendo-se que o particular o pode desencadear,
não pode englobar juízos de legalidade ou ilegalidade da liquidação,
limitando-se a Administração à apreciação e eventual correcção de
erros materiais.
6a Qualquer juízo de legalidade efectuado pela Administração Tributária fora dos prazos de reclamação ou impugnação judicial é
extemporâneo.
7a Não se pode atribuir mais poder à Administração Tributária
em sede de revisão oficiosa do acto tributário, do que aquele que
decorre do regime geral de revogação administrativa até à remessa
do processo ao representante da Fazenda Pública (artigo 112.o do
CPPT).
8a O poder de revisão oficiosa - enquanto acto rectificativo - reveste
uma intensidade menor do que o poder de revogação do acto nos
prazos legais, não podendo a Administração Tributária actuar de for-
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ma mais ampla em matéria de revisão oficiosa dos actos tributários
do que em sede de revogação fundada em ilegalidade.
9a Mesmo que a Direcção-Geral dos Registos e do Notariado pretendesse revogar o acto de liquidação com fundamento em invalidade
(por iniciativa própria ou provocada), nomeadamente a contrariedade
com o direito comunitário, não o poderiam fazer, pois, os prazos
que possibilitam essa revogação de há muito que se encontram
ultrapassados.
10a Actos de revogação supervenientes ao decurso do prazo de
impugnação contenciosa só podem ter como fundamento apreciações
de mérito e não de legalidade. Daí que, ultrapassado o prazo para
o recurso contencioso, o acto tributário só possa ser revogado com
fundamento em “injustiça grave ou notória”.
11a A possibilidade de utilização do regime da revisão oficiosa
do acto tributário como meio de impugnação indirecta de actos de
liquidação já há muito estabilizados, põe em causa a segurança jurídica,
tendo como consequência a total supressão dos prazos de impugnação
e reclamação para todos os actos da Administração praticados em
violação de lei, mormente naqueles casos em que o tributo não tenha
sido pago, em que a revisão se pode fazer a todo o tempo.
12a A expressão “erro imputável aos serviços” encontra-se directamente relacionada com a actividade operacional da Administração
(o erro de facto, operacional ou material) e não com o erro de direito,
visando clarificar a situação de imputabilidade do dano causado ao
contribuinte em sede de responsabilidade da Administração.
13a O artigo 78.o, n.o 1, 2a parte, da LGT é insusceptível de aplicação
como meio de impugnação de liquidações emolumentares definitivamente consolidadas na ordem jurídica em virtude de ter sido ultrapassado o respectivo prazo de impugnação com fundamento em
ilegalidade.
14a Por outro lado, não estando em causa um acto tributário, mas
unicamente um acto administrativo em matéria tributária, o mesmo
não está abrangido pelo processo judicial tributário, por força do
disposto na alínea d) do n.o 1 do artigo 97.o do CPPT.
15a Se o que se pede é a anulação do acto de indeferimento do
pedido de revisão oficiosa, não se pode extrair dessa causa de pedir
a restituição integral da quantia paga a título de emolumentos acrescida de juros indemnizatórios, pois, para tal, seria necessária a impugnação do acto de liquidação.
16a O prazo de caducidade do direito à impugnação judicial estabelecido pela ordem jurídica nacional é plenamente compatível com
os princípios da efectividade e da equivalência decorrentes do direito
comunitário.
17a Tais prazos não estabelecem qualquer distinção em função da
violação ter ocorrido em relação a normas de direito nacional ou
de direito comunitário, o que satisfaz o princípio da equivalência,
e respeitam o princípio da efectividade, que proíbe o carácter impossível, excessivo ou particularmente difícil para o exercício dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária.
18a O meio processual utilizado, por não atingir o acto de liquidação
nem determinar a restituição do indevido é insusceptível de desencadear o pagamento de juros indemnizatórios nos termos previstos
no artigo 43.o da LGT.
Foi junto pelo recorrente um parecer subscrito pelo Professor António de Sousa Franco e pelos Mestres Sérgio Gonçalves do Cabo
e Carlos Baptista Lobo.
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A Gestiretalho apresentou contra-alegações no sentido da não procedência do recurso, sugerindo que, se dúvidas subsistissem quanto
à interpretação dada pelo TJCE ao artigo 10.o e aos princípios comunitários, se suspendesse a instância e se formulasse àquele Tribunal
a seguinte questão prejudicial:
«Os princípios fundamentais do ordenamento comunitário, nomeadamente o princípio da efectividade, o princípio da protecção da confiança legítima, o art. 10.o do Tratado de Roma ou qualquer outra
disposição de direito comunitário, impõem que o meio da revisão
oficiosa previsto no sistema procedimental e processual tributário português - tido pelo próprio STA em inúmeras decisões como forma
adequada de protecção dos direitos dos particulares em sede de restituição de quantias emolumentares indevidamente liquidadas por violação do direito comunitário (e não impugnadas judicialmente no
prazo de noventa dias) - não possa ser precludido com o mero argumento de não ser o meio processual nacional mais adequado?»
Esta recorrida formulou as seguintes conclusões:
1a - A tabela de emolumentos em causa é contrária ao direito
comunitário, designadamente à Directiva 69/335/CEE (de 17 de Julho
de 1969), sendo inaplicável pelas autoridades nacionais, administrativas ou judiciais;
2a - A LGT aplica-se na sua totalidade às taxas (arts. 1.o, n.o 4,
2.o e 3.o, n.o 2, e 78.o da LGT), face à inexistência de qualquer lei
especial;
3a - A invocação do art. 128.o, n.o 2, do Decreto Regulamentar
n.o 155/80, como lei especial que derrogaria a aplicação da LGT é,
como se demonstrou, descabida;
4a - Efectivamente, essa norma regula aquelas situações em que
os funcionários aceitam dinheiro a troco de prestações ”privadas”,
o que nada tem a ver com aquelas situações em que existe um erro
imputável aos serviços;
5a - Daí que não se possa considerar esta norma como especial
face ao art. 78.o da LGT, uma vez que não pretende regular o mesmo
tipo de situações, não pretende resolver a mesma questão jurídica;
6a - Mesmo na hipótese em que se admitisse, como única e possível
excepção à aplicação directa das normas da LGT, a incompatibilidade
de determinada norma com a natureza das taxas, a entidade recorrida
não demonstrou a incompatibilidade do art. 78.o, n.o 1, da LGT com
a natureza desse tributo, o que é compreensível, já que não existe
tal incompatibilidade;
7a - Quanto muito, poder-se-ia invocar como normas especiais os
arts. 85.o, n.o 1, do Dec.-Lei n.o 42/89, 89.o, n.o 3, do RRNPC e
35.o do Dec.-Lei n.o 155/92, mas também dos mesmos, para além
dos arts. 94.o, n.o 1, al. b), do CPT e 78.o, n.o 1, da LGT, resulta
que a entidade recorrida estava legalmente obrigada a praticar a revisão requerida.
8a - Por outro lado a GESTIRETALHO podia pedir a revisão
oficiosa do acto tributário em causa - tal resulta da letra da lei [arts.
78.o, n.o 6, da LGT, 86.o, n.o 4, al. a), do CPPT, e 93.o do CPT],
da sua história (comparação face ao instituto da reclamação extraordinária, previsto no CPCI), bem como do princípio da legalidade
da Administração (art. 266.o, n.o 2, da CRP) e do correlativo poder-dever de decisão ou pronúncia (art. 9.o do CPA).
9a - Pelo que o pedido de revisão oficiosa, tendo sido interposto
no prazo legal, é totalmente tempestivo.
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10a - Não restam quaisquer dúvidas de que, no caso vertente, existiu
um “erro imputável aos serviços” na liquidação de emolumentos: uma
vez que, desde logo, e face ao direito comunitário, tal liquidação
não poderia ter tido lugar; e, por outro lado, a mesma não é da
responsabilidade da GESTIRETALHO, mas da Administração;
11a - Ao contrário do que quer fazer crer a autoridade recorrida,
o conceito de “erro imputável aos serviços” não se restringe aos chamados erros materiais, ou erros de facto, mas abrange também os
erros de direito, tal como vem sendo afirmado, de forma inequívoca
e incontroversa, desde há vários anos, pelo Supremo Tribunal Administrativo, na interpretação do conceito referido, quer ao art. 43.o,
n.o 1, quer ao art. 78.o, n.o 1, ambos da LGT.
12a - Resulta das diversas normas, doutrina e arestos citados que
incumbe sobre a Administração o dever de, verificada a ilegalidade
da liquidação efectuada por erro imputável aos serviços, rever a mesma
e restituir as quantias indevidamente recebidas.
13a - Assim, nessa circunstância não cabe à Administração um qualquer poder discricionário, mas um poder absolutamente vinculado.
14a - O indeferimento do pedido de revisão oficiosa, por o seu
conteúdo ser lesivo de direitos e interesses legalmente protegidos,
é susceptível de impugnação contenciosa.
15a - Ao contrário do que afirma a autoridade recorrida, como
sobre a Administração recai o dever legal de rever o acto de liquidação
emolumentar em causa, e daí resultam benefícios patrimoniais para
o requerente, agora recorrida, é óbvio que a recusa em fazê-lo constitui
acto lesivo, pois o impede de gozar dessas vantagens;
16a - Não existe qualquer contradição entre o objecto do processo
e a causa de pedir, por um lado, e os pedidos, por outro;
17a - O que se pede é que o Tribunal ordene à Administração
o cumprimento de actos exigíveis por força da respectiva decisão de
anulação - actos, note-se, não discricionários, mas absolutamente vinculados, e cujo conteúdo pode ser determinado antecipadamente;
18a - Que o Tribunal goza desse poder tornou-se indiscutível com
a reformulação, pela revisão constitucional de 1997, do art. 268.o da
CRP, que prevê a condenação na prática de actos administrativos
legalmente devidos;
19a - Pelo que a GESTIRETALHO tem direito ao reembolso integral dos emolumentos cobrados;
20a - E ainda aos juros respectivos, como resulta claramente do
art. 100.o, e também do art. 43.o, n.o 1, ambos da LGT;
21a - A eventual negação do meio processual afirmado pelo STA
como legítimo e adequado, tendo em vista o cumprimento do principio
da efectividade, equivale a uma violação da ordem jurídica comunitária, pois que os tribunais nacionais têm a obrigação de interpretar
e aplicar a lei interna por forma a garantir, em toda a medida do
possível, a vigência efectiva do direito comunitário;
22a - Subsistindo quaisquer dúvidas quanto à determinação e alcance
dos princípios de direito comunitário do primado, da efectividade
e da protecção da confiança legítima cabe questionar o TJCE quanto
à correcta interpretação de tais princípios no contexto da situação
sub judice.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do provimento parcial do recurso, não merecendo censura
a aplicação feita pelo M.mo Juiz do artigo 78.o da LGT, sucedendo
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porém que o julgador foi além do pedido, merecendo por isso nesta
parte provimento, tendo a nulidade sido alegada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
A) Em 21 de Novembro de 1997 foi celebrada escritura de constituição da sociedade “Gestiretalho - Gestão e Consultoria para a
Distribuição e Retalho, S.A” por transformação da sociedade por
quotas “Gemacentros - Gestão e Manutenção de Centros Comerciais,
Lda.” e de aumento do respectivo capital social de 7.800.000$00 para
1.000.000.000$00 (escritura a fls. 76 e segs. do processo administrativo
- p.a.);
B) Em 4 de Dezembro de 1977 foi liquidada à recorrente a importância de 1.521.383$00, E 7.588,63), correspondente a “acréscimo
de emolumento sobre os actos de valor acrescentado”, por virtude
da inscrição da transformação de sociedade por quotas em sociedade
anónima e do aumento do capital social referidos em A) (documento
a fls. 65 e 74 do p.a.);
C) Quantia que foi integralmente paga pela recorrente por conta
do preparo anteriormente efectuado (informação de fls. 53 e documento de fls. 65, ambas do p.a);
D) Não foi deduzida impugnação do acto de liquidação emolumentar identificado em B) (informação de fls. 53 do p.a.);
E) A recorrente requereu em 14 de Maio de 2002 ao Conservador
do Registo Comercial de Lisboa e ao Director-Geral dos Registos
e do Notariado a revisão oficiosa da liquidação indicada em B) (fls.
70 e segs. do p.a.);
F) A recorrente interpôs, em 10 de Janeiro de 2003, recurso contencioso de anulação do indeferimento tácito que imputou ao Conservador do Registo Comercial de Lisboa em resultado do transcurso
do prazo legal de decisão do requerimento indicado em E) (fls. 1
e segs., e 12-12 v);
G) O Director-Geral dos Registos e do Notariado proferiu acto
expresso rejeitando o pedido de revisão oficiosa da liquidação referida
em B) (fls. 37 e segs. do p.a);
H) Do ofício por meio do qual foi notificada a recorrente do teor
do despacho referido em G) constava, além do mais, a informação
de que: “Nos termos do disposto nos arts. 28.o e 29, n.o 1, da L.P.T.A,
pode V. Exa interpor recurso contencioso, no prazo de 2 meses a
contar da notificação.” (fls. 36 do p.a.).
Assentes tais factos apreciemos então o recurso.
São duas as questões a apreciar. Por um lado saber se, como entendeu a sentença recorrida, é aplicável ao caso o artigo 78.o da LGT.
Por outro apreciar se ocorre nulidade da sentença por condenação
em objecto diverso do pedido. Prescreve o n.o1 do artigo 78.o da
LGT:
1. A revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou
pode ser efectuada por iniciativa do sujeito passivo, no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade,
ou, por iniciativa da administração tributária, no prazo de quatro
anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não
tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços”.
Como se refere em anotação a este artigo na LGT Anotada por
L. Campos, B. Rodrigues e J. Sousa, este artigo refere-se à revisão
dos actos tributários, entendendo-se como tal os actos através dos
quais a administração tributária define a sua posição perante os con-
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tribuintes e outros obrigados tributários, sobre os seus direitos ou
deveres. Tais actos objecto de revisão podem ser actos de liquidação
ou de fixação da matéria colectável, podendo a revisão ser efectuada
a pedido do contribuinte ou por iniciativa da administração tributária
e devendo ser praticada pela entidade que praticou o acto a rever.
O entendimento do recorrente de que este artigo da LGT não é
aplicável às taxas não se afigura defensável. Taxas e impostos são
ambos tributos, como se alcança do artigo 3.o da LGT, sendo a entidade
liquidadora órgão da administração tributária. Por outro lado o n.o 2
do artigo 128.o do Dec. Reg. 55/80 de 8/10, referido pelo recorrente
e inserido no capítulo “Receitas e despesas dos serviços”, nada tem
a ver com a questão em apreço pois que se reporta a erros resultantes
de averiguações à actuação dos funcionários, o que não é manifestamente o caso. Cabe ainda acrescentar que, como se diz na sentença
recorrida, o novo prazo de caducidade de liquidação dos tributos
previsto no artigo 78.o da LGT só é aplicável a factos ocorridos a
partir de 1 de Janeiro de 1998. Assim sendo, o prazo para o pedido
de revisão a que se reportam os autos era o constante do artigo 94.o
do CPT, isto é, um prazo de cinco anos. Afigura-se-nos pois correcta
nesta parte a sentença recorrida.
A sentença julgou procedente o pedido de anulação deduzido e
condenou a Administração a pagar ao recorrente/contribuinte a quantia recebida acrescida de juros indemnizatórios. Compulsando a petição do recurso contencioso constata-se que o que a recorrente pede
é a anulação do indeferimento do pedido de revisão oficiosa, ordenando-se a prática do acto devido de revisão da liquidação emolumentar por erro imputável aos serviços, com devolução da quantia
paga acrescida de juros legais. Quer isto dizer que a recorrente apenas
pediu a anulação do indeferimento para que a entidade competente
aprecie e decida o pedido de revisão, tal como consta da lei. Haverá
então, como refere o Ministério Público, nulidade prevista no artigo 668.o n.o1 alínea e) do CPC, por ter havido condenação em quantidade superior ou objecto diferente do pedido? Afigura-se que não.
Com efeito a recorrente pediu a revisão da liquidação e a restituição
da quantia paga acrescida de juros. Por isso, revogando a decisão
recorrida o acto que indeferiu o pedido de revisão, podia o julgador
condenar desde logo no pagamento do que fosse devido. Foi porém
praticado erro de julgamento quanto aos juros indemnizatórios devidos. Estes não serão calculados, como se disse na sentença, desde
a data do pagamento até à data da emissão da respectiva nota de
crédito, mas, nos termos da alínea c) do n.o 3 do artigo 43.o da LGT,
a partir de um ano após o pedido de revisão efectuado pelo
contribuinte.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder parcial provimento
ao recurso, mantendo a sentença recorrida quanto à aplicabilidade
do artigo 78.o da LGT e, quanto ao mais, revogá-la parcialmente
pois que os juros serão devidos a partir de um ano após o pedido
de revisão.
Custas pelo recorrido que contra-alegou, as quais incidirão sobre
os juros a calcular desde a data do pagamento até um ano após
o pedido de revisão.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Vítor Manuel Marques Meira
(relator) — António Pimpão — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Recurso jurisdicional per saltum. Incompetência hierárquica
do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
Não revelando o quadro factual desenhado pela 1.a instância
facto vertido nas conclusões de alegação de recurso de decisão de TT para a Secção de Contencioso Tributário do
STA, não versa o mesmo exclusivamente matéria de direito,
por isso que falece à mesma competência hierárquica para
o seu conhecimento, cuja assiste à Secção homónima do
TCA.
Recurso n.o 628/04-30. Recorrente: SEOANE & VIDAL, LDA.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Mendes
Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
SEOANE & VIDAL, LDA, com sede na Avenida Fontes Pereira
de Melo, 3-5o Esq., em Lisboa, inconformada com a sentença do
3o Juízo do TT de 1a Instância de Lisboa de fls. 89-91, que julgou
improcedente esta impugnação judicial, por si deduzida contra liquidação de sisa efectuada no Proc. no 22/89 da 3.a RF de Lisboa, vem
até nós, culminando a sua alegação de recurso com as seguintes
conclusões:
(i) O prédio urbano é um imóvel classificado de interesse público,
nos termos do DL no 95/78, de 12.IX;
(ii) O artigo 46o, conjugado com o artigo 60o, ambos da Lei no 13/85,
de 06.VII, conferem, à data dos factos, uma isenção de sisa ao imóvel
sub júdice, em face do conteúdo absolutamente determinado e inequívoco do beneficio fiscal em questão;
(iii) O Governo não cumpriu as suas obrigações legislativas, ao
não ter publicado no prazo de 180 dias, estabelecido no artigo 61o
da citada Lei no 13/85, de 06.VII, o desenvolvimento do regime fiscal
estabelecido nesse diploma da Assembleia da República (AR);
(iv) O contribuinte não pode ser prejudicado pela inércia legislativa
relativa à forma como a Administração Fiscal deveria reconhecer tal
isenção, uma vez que o conteúdo e a amplitude da isenção de sisa
sub júdice era já totalmente determinável por Lei da AR;
(v) Consequentemente, deverá o STA (por manifesto lapso, STJ)
concluir que a isenção de sisa em questão existe válida e autonomamente no ordenamento jurídico português desde a publicação da
Lei no 13/85, de 06.VII, não devendo a omissão da sua regulamentação
ser legitimamente oponível ao contribuinte, pois tal seria uma violação
das suas legítimas expectativas e direitos.
(vi) Não era exigível, à data da liquidação de imposto sub judice,
a prévia audição do departamento governamental, porquanto tal matéria ainda não estava devidamente regulamentada;
(vii) Ainda assim, o departamento governamental da área foi efectivamente consultado, nos termos da lei, ainda que a posteriori, conforme resulta do certificado emitido pelo IPPA, junto aos autos;
7
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(viii) Uma vez que a isenção em questão tem uma natureza jurídico-fiscal meramente declarativa, o respectivo direito reporta-se
à data da verificação dos seus pressupostos, nos termos do artigo 11o
do EBF, ainda que o reconhecimento declarativo do IPPA tenha
sido efectivado a posteriori.
(ix) Termos em que deverá o Supremo concluir pela existência
da isenção de sisa à data da liquidação de imposto aqui colocada
em crise, anulando a mesma com todos os efeitos legais.
(x) Para além do exposto, entende a ora Rct. que os juros compensatórios liquidados ao revertido fiscal devem ser anulados, atenta
a sua natureza e nos termos do princípio da tipicidade fechada da
tributação.
(xi) Isto porque o atraso na respectiva liquidação, enquanto elemento definidor do conceito legal de juros compensatórios, não pode
ser imputado ao revertido fiscal em sede de culpa ou negligência,
na medida em que não se verifica qualquer nexo de causalidade entre
tal retardamento da liquidação e a conduta de um revertido fiscal.
(xii) Acresce que a responsabilidade subsidiária do revertido fiscal
por juros compensatórios não está expressamente prevista na lei, sendo
facto incontornável não ser admitida interpretação analógica em matéria fiscal, pois tal viola as garantias dos contribuintes estabelecidas
na Constituição, bem como o princípio da tipicidade fechada nessas
matérias de natureza fiscal.
(xiii) Termos em que, não estando prevista na lei a responsabilidade
expressa do revertido quanto a juros compensatórios e inexistindo
qualquer culpa do mesmo quanto ao atraso na liquidação de imposto
- sendo tal culpa um elemento essencial da definição do conceito
legal de juros compensatórios - os mesmos não podem ser legalmente
exigíveis, pelo que deverão ser anulados em conformidade.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA entende que o recurso não merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
E, prioritariamente, havemos de nos debruçar sobre a questão da
competência hierárquica desta formação, de conhecimento oficioso
- artigos 13o do CPTA, 16o do CPPT e 101o e segs. do CPC.
A instância julgou provados os seguintes factos:
1. Em 28.X.87, é lavrado auto de notícia do qual consta que a
sociedade Joaquim Dias Ferreira & C., Lda, com sede na Rua da
Prata, 133, 1o, em Lisboa, representada pelo seu sócio-gerente António
Maria Pegado Lemos Mendonça, adquiriu por contrato-promessa de
compra e venda de 27.VII.82, pelo preço de 210 991,51 (esc.
42 300 000), os prédios sitos na Rua da Prata, 115 a 125, tornejando
para a Rua de São Nicolau, 34 a 40, e outro sito na Rua da Prata,
nos 127 a 137, da freguesia de São Nicolau, em Lisboa, inscritos,
respectivamente, na matriz predial urbana sob os artigos 46.o e 47.o,
“dos quais tomaram posse nessa data”.
2. O contrato-promessa referido no ponto anterior foi celebrado
em 27.VII.82, entre a 1a contraente, Manuela da Costa Félix Oom,
e os 2os contraentes, António Mário Pegado Lemos de Mendonça
e Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte, em nome e representação
e como gerentes da sociedade “Joaquim Dias Ferreira & C.a, Lda”,
dele constando, designadamente:
2.1. Como cláusula 5a, que “os prédios referidos na cláusula 2a
serão vendidos livres de quaisquer ónus ou encargos, mas sem prejuízo
dos arrendamentos existentes”;
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2.2. Como cláusula 6a, que “após a assinatura deste escrito, incumbirá aos 2.os contraentes ou à pessoa que estes nomearem, o
direito de perceberem as rendas desses arrendamentos ou doutros
que sejam celebrados em substituição, bem como a quaisquer aumentos de rendas, sendo, por outro lado, da conta dos mesmos 2.os
contraentes os encargos com seguros, obras de conservação e beneficiação, outras despesas de administração, reparações por responsabilidade civil contratual ou outra e quaisquer taxas ou impostos
- designadamente, predial, complementar (não incluindo o imposto
sucessório) que à 1a contraente e seu cônjuge sejam total ou proporcionalmente exigíveis em resultado do deferimento contratual previsto nas cláusulas 3a e 4a, para a celebração da respectiva escritura
e do emergente englobamento em nome das pessoas ora referidas
dos correspectivos rendimentos”;
2. 3. Como § 3o da cláusula 6a, que “os segundos contraentes ficam
desde já autorizados a efectuar as obras de beneficiação que entendem
necessárias, uma vez que as mesmas sejam previamente autorizadas
pela Câmara Municipal”.
3. Em 18.XII.1987, é lavrado “termo de declaração” de sisa, constando do mesmo ser a sociedade “Joaquim Dias Ferreira & C., Lda”
devedora de sisa, “devida pela compra que efectuou, por contrato-promessa de compra e venda de 27.VII.1982”, no montante de
E 23 209,07 (esc. 4 653 000), devendo, ainda, a título de juros compensatórios, E 28 827,57 (esc. 5 779 408).
4. É instaurada a execução fiscal no 44 040/89 contra a sociedade
“Joaquim Dias Ferreira & C.a, Lda”, por dívida no valor de E 52
036,63 (esc. 10 432 408), proveniente de liquidação de sisa respeitante
ao ano de 1987, referenciada com o no 22/1, tendo o respectivo prazo
de cobrança voluntária terminado em 10.V1L89.
5. Por despacho de 01.X.98, do chefe da RF, reverteu a execução
fiscal contra a sociedade SEOANE & VIDAL, LDA.
6. Esta sociedade foi citada para a execução, na sequência do despacho de reversão, em 21.X.98.
7. Em 10.XI.1998, a SEOANE & VIDAL, LDA pagou na 2a secretaria administrativa de execuções fiscais de Lisboa a quantia de
E 52 036,63 (esc. 10 432 408), proveniente de sisa de 1987, com o
no 22/1.
8. O prédio urbano sito na Rua da Prata nos 127 a 137 e Rua
da Prata, 115 a 125, tornejando para a Rua de São Nicolau nos 34
a 40, descrito na 4a Conservatória do Registo Predial de Lisboa, a
fls. 00028 e 00029 da freguesia de São Nicolau e inscrito na matriz
predial urbana da freguesia de São Nicolau sob os arts. 46.o e 47.o,
foi classificado como imóvel de interesse público pelo DL n.o 95/78,
de 12.IX, por pertencer ao conjunto “Baixa Pombalina”.
9. A P1 da presente impugnação deu entrada na RF do 3o Bairro
de Lisboa em 9.I.1999.
Exposto o quadro factual desenhado pelo tribunal a quo, cabe referir
que ele não nos revela o facto vertido na conclusão vii) - “o departamento governamental da área foi efectivamente consultado, ainda que a posteriori.
E nem se diga que ele “resulta do certificado emitido pelo IPPA,
junto aos autos”, por isso que, desde logo, tal documento não foi
‘acolhido’ no probatório e, ademais, porque como bem nota Jorge
Lopes de Sousa, a pp. 537/8 do seu CPPT Anotado, 4a edição, “no
que concerne à prova documental, a discriminação da matéria de
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facto não pode limitar-se a dar como reproduzidos documentos que
constem do processo, mas sim a indicar quais os factos que esses
documentos comprovam. A mera remissão para o documento tem
apenas o alcance de dar como provada a existência do documento,
um meio de prova, e não o de dar como provada a existência dos
factos que com base neles se possam considerar como provados. O
juízo sobre quais os factos que se devem considerar provados com
base nos documentos existentes no processo é um juízo de facto,
da competência dos tribunais com poderes para o conhecimento da
matéria de facto (. . .)” Como assim, ao cumprimento do no 2 do
artigo 123o do CPPT não basta dar como reproduzidos determinados
documentos sem deles extractar a matéria de facto relevante para
a decisão de direito. Fundamental é a explicitação precisa e completa
de todos os factos que se devam ter como provados.
Destarte, 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 do artigo 38o, al. a), ETAF, entrado em vigor
a 01.I.2004 [o presente recurso foi interposto no seguinte dia 8] Lei no 13/2002, de 19 de Fevereiro, alterada pela Lei no 4-A/2003,
de 19.II.
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 12o, n.o 5, e
26o, al. b), de tal Estatuto, 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
apontados preceitos do ETAF e 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 o 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.
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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 convocado artigo 12o,
no 5, do ETAF, “a secção de contencioso tributário (do STA) apenas
conhece de matéria de direito nos recursos directamente interpostos
de decisões proferidas pelos tribunais tributários”, estabelecendo, em
consonância, o artigo 26o, al. b), do mesmo Estatuto, que “compete
à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais
tributários com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
E, na mesma linha de pensamento, prescreve a alínea a) do artigo 38o de tal diploma que “compete à Secção de Contencioso Tributário de cada tribunal central administrativo conhecer dos recursos
de decisões dos tribunais tributários, salvo o disposto na alínea b)
do n.o 1 do artigo 26o.” 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 de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo.” Em seguimento de tudo o
exposto se conclui que este recurso per saltum não tem, na verdade,
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 julga esta Secção do STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional,
competência que assiste àqueloutro Tribunal Superior (Norte).
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 150 euros
e a procuradoria em 50%.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Luís Filipe Mendes Pimentel (relator) — Vítor Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Taxas por ocupação do subsolo. Câmara Municipal de Matosinhos. Empresas petrolíferas. Excepção de caso julgado.
Limites objectivos. Desvio de poder. Actos regulamentares.
Artigo 19.o da LOSTA. Inconstitucionalidade. Ilegalidade.
Lei das Finanças Locais (Lei n.o 1/87, de 6 de Janeiro).

1522

1523

Doutrina que dimana da decisão:
I — Nos termos do artigo 498.o, n.o 3, do CPC, “há identidade
de pedido quando numa e noutra causa se pretende obter
o mesmo efeito jurídico”, devendo reportar-se tal requisito
à providência jurisdicional solicitada pelo autor, não em
termos abstractos mas concretos, com referência, portanto, ao direito que se pretende fazer valer e à incidência
material respectiva.
II — Inexiste excepção de caso julgado se, em determinado
meio processual, está em causa a declaração de inconstitucionalidade de uma norma e, noutro, a da respectiva
ilegalidade.
III — Quanto à questão dos limites objectivos do caso julgado,
o entendimento mais generalizado é o de que a respectiva
autoridade é de reconhecer à decisão propriamente dita
e à das questões preliminares (ou incidentais) que foram
antecedente lógico indispensável à emissão da parte dispositiva do julgado, que não aos motivos objectivos da
sentença.
IV — A ilegalidade ou “vício” de desvio de poder, como a própria designação sugere, implica um “desvio”, intencional
ou não, dos fins queridos pela norma ao permitir a actividade administrativa ou tributária em causa: a Administração exerce o poder administrativo com um fim,
público ou privado, não condizente com aquele que a
lei visou ao conferir-lho e que é sempre vinculado.
V — Hoje, o desvio de poder não é senão uma de entre as
várias ilegalidades que podem afectar o exercício do poder
administrativo, de acordo com o princípio da legalidade
- artigo 3.o do CPA - na sua formulação positiva: a Administração só pode fazer aquilo que a lei lhe permite
que faça.
VI — Pelo que se deve ter por revogado o artigo 19.o da LOSTA.
VII — Assim, o exercício da actividade (poder) administrativa,
qualquer que seja a forma por que se expresse - incluindo,
pois, a regulamentar - pode sofrer de desvio de poder;
mas já não assim a legislativa propriamente dita - leis
e decretos-leis - dada a ampla margem de conformação
do legislador.
VIII — O fim visado pela Lei das Finanças Locais (Lei n.o 1/87,
de 6 de Janeiro), ao permitir a cobrança de taxas pela
utilização do domínio público - artigo 19.o, alínea c) - foi
o de, nessa estrita medida, assegurar receitas ao Município, que permitam à Câmara desempenhar as funções
e , desenvolver a actividade que a mesma lei lhe faz
competir.
Recurso n.o 648/04-30. Recorrente: Câmara Municipal de Matosinhos;
Recorrida: Petróleos de Portugal - Petrogal S.A.; Relator: Ex.mo
Juiz Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela CÂMARA
MUNICIPAL DE MATOSINHOS, da sentença do Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal do Porto, proferida em 09/03/2004, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por PETRÓLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, S.A., contra a liquidação da taxa de ocupação
do subsolo, referente ao ano de 2000, que consequentemente anulou.
Fundamentou-se a decisão em que “a norma contida no n.o 7 do
art. 36.o do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da Câmara
Municipal de Matosinhos, na redacção introduzida pela deliberação
da Assembleia Municipal de 28/12/1998 e publicada no aviso
n.o 1610/99, em Diário da República n.o 61, II série, Apêndice n.o 31,
de 13/03/1999, enferma de ilegalidade decorrente do vício de desvio
de poder, uma vez que o fim com que foi instituída não cabe dentro
da norma legal que autoriza a sua fixação” pelo que “enferma também
do vício de violação de lei a liquidação efectuada com base naquela
norma”, sendo, por isso, anulável.
Na verdade - aponta - “o valor das taxas cobradas naquele preceito
- n.o 7 do art. 36.o do indicado Regulamento - não resulta unicamente
do fim visado pela lei que autoriza a cobrança de taxas pela utilização
de bens do domínio público, visando, através da fixação daqueles
valores, obter benefícios de interesse urbanístico e de maior arrecadação de receitas daqueles que têm uma maior capacidade contributiva - inquestionavelmente também de interesse público - mas
que inexoravelmente foge ao âmbito do diploma que autoriza a fixação
e liquidação das taxas”.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1a - A decisão recorrida anulou a liquidação em causa por violação
de lei derivada da invalidade por desvio de poder da norma regulamentar em que assentava a dita liquidação.
2a - Desde logo, não é possível arguir o desvio de poder a respeito
de normas regulamentares, por o poder normativo da Administração
não se reconduzir ao exercício de um poder discricionário.
3a - Sem prescindir, seriam então duas as finalidades desviantes
da aprovação da norma regulamentar que prevê o pagamento da
taxa por utilização do subsolo dominial por condutas petrolíferas.
4a - A primeira seria a finalidade de obtenção de benefícios
urbanísticos.
5a - Tal finalidade é meramente invocada na sentença, sem qualquer
fundamentação ou esboço dela, pelo que deve ser desconsiderada.
6 a - A segunda seria a finalidade de arrecadação de receitas, com
base na capacidade contributiva das empresas atingidas.
7a - Tal finalidade é justificada com a desproporção ou desequilíbrio
do tributo exigido, que se afiguraria excessivo ao valor do bem público
disponibilizado.
8a - Trata-se de fundamentação que nada tem que ver com o alegado
vício de desvio de poder, que diz respeito ao princípio da proporcionalidade e à natureza de taxa da figura tributária em causa.
9a - Nesses termos, trata-se também de fundamentação insuficiente
e errada, que, além do mais, contraria expressamente o Acórdão do
Tribunal Constitucional n.o 366/03, vertido na espécie.
10a - Tal aresto considerou o tributo criado pelo Regulamento
em causa como uma verdadeira taxa, que cumpre todas as exigências
constitucionais e legais de proporcionalidade e igualdade.
11a - De resto, a arguição do desvio do poder escudou-se em norma
legal já revogada (da Lei n.o 1/87, de 6 de Janeiro), quando a norma
em causa era a al. c) do art. 19.o do Dec.-Lei n.o 42/98, de 18 de
Agosto (ambos os diplomas dizem respeito às finanças locais).
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12a - O erro não é de somenos, porque só na segunda lei o subsolo
dominial foi erigido em substrato autónomo e próprio da criação
e lançamento de taxas.
13a - Também sem prescindir, importa sublinhar que é totalmente
insubsistente a asserção de que existiria uma intenção de arrecadar
receitas com base na capacidade de pagamento.
14a - É objectivamente errada a ideia de que a consideração no
cálculo da taxa - da vantagem ou beneficio económico do utilizador
é um critério de capacidade contributiva.
15a - Na verdade, um dos critérios de definição do quantum das
taxas, ao lado do princípio da cobertura dos custos, é o princípio
do benefício ou equivalência (que, de resto, só pode valer para tributos
bilaterais, isto é, taxas).
16a - A vantagem que alguém tira do uso de uma conduta petrolífera
subterrânea nada diz ou indicia sobre a sua capacidade contributiva.
17a - A referência da sentença sob recurso às expressões política
“fiscal” e “tributária”, usadas no preâmbulo do Regulamento, é completamente irrelevante e nada mostra sobre a procedência de um
eventual vício de desvio de poder.
18a - A variação dos montantes das taxas referentes a diferentes
modalidades de utilização não revela qualquer vontade de arrecadação
de receitas às empresas petrolíferas; antes mostra cumprimento integral dos cânones constitucionais da proporcionalidade e da igualdade.
19a - Com efeito, vistos os critérios estabelecidos para a sua fixação
(e respectiva aplicação), tem de concluir-se pela proporcionalidade
da taxa aplicada.
20a - O critério da área ocupada é indisputável e o critério da
ponderação dos custos de exclusão e da intensidade de utilização
afigura-se óbvio.
21a - A proporção é demonstrada pela análise da equação custo/benefício: a disponibilização do subsolo municipal representa um
elevado custo para a autarquia e, ao mesmo tempo, um assinalável
ganho para os utilizadores, na medida em que evita outras utilizações
tão ou mais dispendiosas;
22a - A norma contida no n.o 7 do art. 36.o do Anexo I do Regulamento não infringe, de forma alguma, a ideia de proporcionalidade
ou igualdade, pelo que a decisão de que se recorre deve ser revogada,
com todas as consequências legais;
23a - A natureza do produto circulante, por razões de proporcionalidade igualdade e interesse público, não pode deixar de influenciar
a modelação da taxa.
24a - A consideração do fim da actividade exercida (abastecimento
aos munícipes ou armazenagem e refinaria) é perfeitamente legítima,
já que os fins de armazenagem e refinaria implicam uma utilização
maciça e não realizam qualquer interesse da comunidade municipal.
25a - A concreta conformação da taxa pode integrar (e integra)
uma finalidade adicional de moderação da procura.
26a - A aplicação dos índices de correcção e actualização monetária,
por si só, reduz o impacto do aumento dos propalados 57.000% para
uma relação de dez vezes mais.
27a - Mas ainda assim o denominado “aumento” não representa
nem traduz qualquer desproporcionalidade.
28a - É que a sentença desconhece que o subsolo é agora considerado
como um espaço autónomo do domínio público e é objecto próprio
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de incidência tributária, de acordo com o disposto na nova Lei das
Finanças Locais;
29a - Em rigor e tecnicamente, o tributo anteriormente existente
era uma simples taxa moderadora que visava disciplinar a procura;
não se tratava de uma verdadeira taxa.
30a - Daí que não possa nem deva falar em aumento, mas em
criação ou definição de uma taxa.
31a - O valor simbólico do tributo anteriormente existente é a melhor
prova de que não se curava ali de uma taxa em sentido técnico.
32a - E, por isso, não faz qualquer sentido falar na “não alteração
dos serviços prestados”; já que foi o próprio valor e utilidade do
subsolo que se alteraram.
33a - A concepção constitucional de taxa pressupõe a necessidade
de existência de uma relação sinalagmática, a desnecessidade de uma
exacta equivalência económica, a aferição do respectivo montante
em função não só do custo mas igualmente do grau de utilidade
prestada e a exigência de uma não manifesta desproporcionalidade
na sua fixação.
34a - A taxa em apreço tem natureza sinalagmática, visto que é
devida em função de uma utilização individualizável de um bem do
domínio público municipal, bem expressamente autonomizado na lei;
35a - O Tribunal Constitucional decidiu, no presente processo, julgar
não inconstitucionais as normas constantes nos n.os 4 e 7 do art. 36.o
do Anexo I do Regulamento com a Constituição, conforme resulta
dos Acórdãos proferidos a 14.07.2003 nos processos n.os 365/03 e
366/03.
36a - A sentença recorrida considera tais normas ilegais com fundamentos contrários àqueles em que o Tribunal Constitucional se
baseou para formular o seu juízo de constitucionalidade.
37a - Ou seja, o Tribunal Constitucional julgou as normas constitucionais por elas obedecerem aos princípios da proporcionalidade
e da igualdade e a sentença recorrida toma-as por ilegais por violação
desses mesmos princípios.
38a - A sentença estabelece que o conteúdo legal da proporcionalidade é diverso do conteúdo constitucional da proporcionalidade,
permitindo-lhe um juízo próprio e contrário ao do Tribunal Constitucional.
39a - A sentença recorrida viola o caso julgado formado pelo Acórdão do Tribunal Constitucional n.o 366/03.
40a - Se assim não se entender, então deve ter-se o art. 80o da
Lei do Tribunal Constitucional por inconstitucional, na concreta interpretação perfilhada pela sentença, por violação dos arts. 221o, 222.o,
n.o 1, e 280.o da Constituição.
Termos em que deverá dar-se provimento ao presente recurso e,
em consequência, revogar-se a decisão recorrida, considerando-se legais as normas contidas nos n.os 4 e 7 do art. 36.o do Regulamento
e Tabela de Taxas e Licenças do Município de Matosinhos, e, bem
assim, a liquidação impugnada.
E contra-alegando concluiu, por sua vez, a impugnante:
“1. A sentença recorrida não merece qualquer censura, ao ter decidido, e bem, que as taxas em causa padecem do vício de desvio
de poder, com as consequências legais daí resultantes.
2. Acresce que, a sentença respeita o Acórdão n.o 366/2003 do
Tribunal Constitucional que não julgou inconstitucionais as normas
dos nos 4 e 7 do art. 36o do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças
da Câmara Municipal de Matosinhos.
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3. Nesse Acórdão, o Tribunal Constitucional limitou-se a apreciar
os critérios que estiveram na base da aferição da eventual inexistência
de sinalagma para efeitos da possível descaracterização do tributo
como taxa e consequente inconstitucionalidade orgânica das normas,
não tendo procedido à análise, em concreto, dos valores das taxas
por falta de elementos bastantes que lhe permitissem proceder a qualquer juízo.
4. Deste modo, a adopção do juízo de não inconstitucionalidade
das taxas apenas poderia ter reflexos na decisão recorrida quanto
à não verificação da inconstitucionalidade orgânica, e não ao nível
da apreciação da violação dos princípios legais da proporcionalidade
e igualdade e ou das demais ilegalidades invocadas.
5. A douta sentença recorrida limitou-se a apreciar e decidir o
vício de desvio de poder que, contrariamente ao afirmado nas doutas
alegações da Recorrente, não afecta só os actos administrativos mas
todo e qualquer exercício do poder administrativo, independentemente da modalidade de actividade administrativa em que o mesmo seja
vertido.
6. Trata-se, pois, de um vício em que a Administração pode incorrer
quer actue através de actos administrativos, quer elabore regulamentos
administrativos, quer celebre contratos administrativos, quer realize
meras operações materiais administrativas.
7. Aliás, a admitir-se que o vício de desvio de poder apenas pudesse
ocorrer quando a Administração actuasse através de actos administrativos, estar-se-ia a restringir significativamente as possibilidades de
verificação desse vício, por um lado, e a permitir que a Administração
se pudesse furtar facilmente à vinculação quanto ao fim da actividade
administrativa, por outro.
8. Deste modo, a Recorrente ao estabelecer taxas que, pelo seu
exagerado montante, procura fundamentar na realização de objectivos
extrafiscais, mais especificamente na realização de objectivos ambientais ou ecológicos, violou a lei, mais especificamente a Lei Geral
Tributária (LGT) e a Lei das Finanças Locais (LFL), por desvio de
poder, uma vez que esses diplomas não contêm qualquer suporte
legal para essas taxas com preocupações manifestamente ambientais.
9. Assim, ao ancorar as mencionadas taxas nesses objectivos extrafiscais ambientais, numa parte a todos os títulos muito significativa
do seu montante, o município de Matosinhos desviou-se claramente
do fim para o qual a lei lhe atribuiu os poderes tributários em análise,
que no caso se prendiam com a utilização do domínio público.
10. Sem prejuízo do referido, mesmo que as leis em análise tivessem
atribuído os poderes em causa com o objectivo também de atingir
aquelas finalidades ambientais, o que não aconteceu, como resulta
dos autos, ainda assim ocorre um descarado desvio de poder por
parte do município de Matosinhos.
11. É que, como decorre de abundantes indícios constantes da prova
junta aos autos, nomeadamente das declarações públicas e publicadas
de diversos dirigentes autárquicos desse município, bem como de numerosos passos da fundamentação da Proposta de alterações ao Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município de Matosinhos,
como revela a respectiva Acta, a intenção predominante subjacente
ao estabelecimento destas novas taxas foi a de penalizar as empresas
petrolíferas de modo a que estas passassem a pensar seriamente em
abandonar o local onde têm tido os reservatórios abastecidos pelas
condutas que ocupam o subsolo municipal.
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12. E, enquanto esse desiderato, por razões óbvias silenciado quer
no Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município de Matosinhos, quer no seu Anexo I, não for atingido, vai de obter o maior
montante de receitas possível, através de uma verdadeira “extorsão
fiscal” às empresas petrolíferas.
13. É uma visão das coisas que está bem patente e resulta claramente
do radical aumento que tais taxas sofreram, já que, naturalmente,
as novas taxas não podem ser vistas de uma maneira totalmente desligada das taxas anteriormente em vigor.
14. Não existe, por outro lado, nenhuma falta, insuficiência ou errada fundamentação da sentença recorrida quando invoca a existência
de interesses urbanísticos como fundamento para o desvio de poder.
15. Basta ler o rol dos factos dados como provados e considerados
relevantes para a decisão, para compreender que o Juiz a quo fundamentou a existência de desvio de poder na aprovação daquelas
normas do Regulamento, tendo em conta a obtenção de benefícios
urbanísticos, no próprio Plano Director Municipal de Matosinhos que
prevê uma utilização diversa para o local onde se encontram actualmente instaladas as petrolíferas.
16. Por outro lado, e ao contrário do que alega a Recorrente,
o M.mo Juiz a quo não volta a analisar na sentença a questão da
violação do princípio da proporcionalidade.
17. Diversamente, o que o M.mo Juiz a quo fez, e bem, foi constatar
a inegável e aliás confessada desproporção entre os valores fixados
face à ocupação da área respectiva do subsolo independentemente
de a mesma ser ou não manifesta assunto até hoje nunca tratado
- e concluir que tal facto é revelador de que a intenção do Município
foi arrecadar receitas daqueles que têm supostamente maior capacidade contributiva - quanto mais não seja por falta de alternativa
- e dar assim também por esse motivo por verificado o vício de desvio
de poder.
18. Também não pode proceder o argumento invocado pela Recorrente de que a sentença invoca legislação revogada.
19. Com efeito, o preâmbulo do Regulamento Municipal invoca
expressamente a Lei n.o 1/87 sendo certo também que a nova Lei
das Finanças Locais - Lei n.o 42/98, de 6 de Agosto - só produziu
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1999 (cfr. o respectivo art. 37.o),
em data posterior portanto à da aprovação do Regulamento: 28.12.98.
20. De qualquer forma, não podem existir dúvidas de que neste
caso a Recorrente tributa a Recorrida com base em contrapartidas
ou vantagens hipotéticas e não pela obtenção de vantagens efectivamente auferidas, o que é bem demonstrativo do desvio dos fins
visados na Lei Geral Tributária que apenas admite como fim esta
tributação como contrapartida da utilização do domínio público.
21. A sentença também não merece censura quando alude ao emprego da expressão “política fiscal” ou “tributária” no preâmbulo do
Regulamento onde se prevêem as taxas impugnadas, na medida em
que a utilização dessas expressões serve para reforçar o que já se
disse sobre a verdadeira ratio legis do regulamento, por isso bem
andou o M.o Juiz a quo ao tê-las em consideração.
22. Por outro lado, e para além do que se refere na douta sentença
recorrida, deve dizer-se que não se descortina qualquer fundamento
para a diferenciação de montante das taxas contempladas no n.o 7
face às contempladas no n.o 4 do art. 36.o do Anexo I ao Regulamento
e Tabela de Taxas e Licenças do Município de Matosinhos, ou seja,
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para a forte penalização dos produtos petrolíferos destinados a refinação ou armazenagem.
23. Efectivamente, tratando-se de taxas relativas aos produtos e
a produtos a circularem em condutas fundamentalmente iguais não
existem motivos para a diferença existente entre os montantes, pelo
que essa diferença apenas pode ter a natureza de sanção compulsória.
24. Na verdade, tudo se passa como se o município de Matosinhos
tivesse emitido uma ordem geral às petrolíferas para abandonar o
local, sujeitando-as a uma sanção pecuniária compulsória anual igual
a 35.000$00 por m/l ou fracção de conduta até 20 cm de diâmetro
mais 4.000$00 por cada 5 cm a mais desse diâmetro.
25. Assim, no Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município de Matosinhos, ao lado de disposições que integram realmente
um regulamento de taxas municipais, temos um plano de acção política
do município em matéria de urbanismo e ambiente visando o “despejo”
das empresas petrolíferas a laborar no território municipal, servido
por um conjunto de meios ou instrumentos tributários.
26. Quanto aos receios invocados pela Recorrente, resultantes da
natureza dos produtos transportados pela Impugnante através das
condutas, estes não são prejuízos ou danos, mas apenas os respectivos
riscos de concretização.
27. A Recorrida não põe em causa o critério de proporcionalidade
referido nas alegações da Recorrente, já que aquilo que se impugna
não é que a liquidação do tributo não respeite um critério de proporcionalidade entre o respectivo montante e a ocupação do subsolo
sob o domínio público, mas antes o quantum efectivo da taxa aplicada
a cada metro linear dessa ocupação, que conduz ao valor absurdo
da liquidação impugnada.
28. Ora sobre este quantum e sua justificação, a Recorrente pouco
ou nada adianta ou rebate o que se disse, limitando-se a analisar
critérios teóricos sem nunca entrar nos factos concretos que comprovem e validem tais critérios.
29. Porém, se os critérios podem ser defensáveis, ou mesmo válidos,
isso não impede que em concreto se apure a partir da prova prova
que o Tribunal Constitucional nunca apreciou por não ter elementos
- que o valor das taxas seja manifestamente exagerado.
30. Ora, tratando-se de taxas pela utilização do domínio público
municipal, a ideia de proporcionalidade própria da figura tributária
das taxas tem de pautar-se pelo valor que tais parcelas do domínio
público têm ou pelo custo que a sua utilização pelas empresas petrolíferas provoca ao município o que não acontece manifestamente
no caso dos autos.
31. Com efeito, e ao contrário do que refere a Recorrente, o M.mo
Juiz a quo considerou na sua decisão que o subsolo municipal tem
sofrido uma valorização enquanto substracto autónomo de finalidades
públicas.
32. O que acontece é que não obstante essa valorização ser facilmente admissível em tese geral - se bem que isso não tenha sido
demonstrado em concreto - o M.mo Juiz a quo entendeu por vários
motivos expressamente elencados que a ideia da hipotética valorização
foi usada pela Recorrente apenas como um écran com vista a melhor
justificar os seus verdadeiros propósitos.
33. Não deixa, no entanto, de ser curioso que se no entender da
Recorrente só releva a efectiva utilização do subsolo, ainda assim
se afadigue em alegar falsos custos de vigilância e protecção da área.
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34. A Recorrente procura justificar a razão de tão absurdo aumento
de taxas com o facto de anteriormente a taxa cobrada ter uma natureza
meramente moderadora, sendo certo porém, que uma taxa moderadora não visa financiar um serviço público para cujo acesso é exigida,
mas sim racionalizar a utilização do mesmo, obstando a que ao mesmo
se recorra abusivamente.
35. Ora, segundo a Recorrente o que justifica este aumento escabroso é que o subsolo tem hoje um valor económico próprio resultante precisamente da sua capacidade autónoma e maior procura
nos últimos anos para a instalação de todo o tipo de infra-estruturas . . .
Assim sendo, não se vislumbra que procura pretendia a anterior taxa
“moderadora” refrear.
36. Pelo que, em suma, estamos perante taxas totalmente desproporcionadas e arbitrárias.
37. Acresce que ao estabelecer tributos com tão exagerado montante, que procura fundamentar nos custos a suportar com a realização
de objectivos de natureza ambiental, o município de Matosinhos, estabelece verdadeiras restrições às liberdades de iniciativa económica
e de livre empresa, além de que as taxas em questão são contrárias
ao princípio da segurança jurídica no seu vector de princípio da protecção da confiança e ao princípio da boa-fé.
38. Finalmente, a Recorrente procura sustentar ainda a ideia de
que o M.mo Juiz a quo não teria respeitado o já citado Acórdão
do TC 366/03, quando é falso que o acórdão do Tribunal Constitucional
tenha abordado a questão da proporcionalidade.
39. Como acima se referiu, essa matéria não foi objecto de análise
por falta de elementos que permitissem ao Tribunal Constitucional
fazer qualquer juízo!
40. A sentença proferida nesse processo em 1a Instância, datada
31.01.02, e da qual foi apresentado recurso para o Tribunal Constitucional. dando origem ao Acórdão TC 366/03, apenas teve por
objecto a inconstitucionalidade orgânica das normas contidas nos nos
4 e 7 do artigo 36o do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças
da CMM, não tendo sido apreciado mais nenhum vício em primeira
instância.
41. Não obstante, o Tribunal Constitucional aborda - porventura
com excesso de pronúncia - os princípios da igualdade e da proporcionalidade.
42. Se é certo que quanto ao primeiro princípio - o da igualdade
- o Tribunal Constitucional entendeu não ter sido afectado pelas normas em análise, a verdade é que quanto ao princípio da proporcionalidade, o Tribunal Constitucional, como se disse já, declarou
não ter elementos que lhe permitissem fazer qualquer juízo!
43. O M.o Juiz a quo podia assim ter abordado esta questão na
douta sentença recorrida se bem que não o tenha feito, uma vez
que se limitou a analisar, como se referiu, o vício de desvio de poder.
44. Mas mesmo que se entenda que o Tribunal Constitucional apreciou a questão - o que apenas se admite por mero dever de patrocínio
- a verdade é que o M.mo juiz a quo não estaria obrigado a acatá-la,
uma vez que na sentença que originou o acórdão do Tribunal Constitucional apenas se suscitava a questão da inconstitucionalidade orgânica, não a material.
45. Assim, o dito acórdão apenas fez caso julgado formal no que
respeita exclusivamente ao juízo de não inconstitucionalidade orgânica
(cfr. art. 80o, n.o 1, da Lei do Tribunal Constitucional).
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46. Na pág. 33 das suas alegações refere a Recorrente que “não
pode aceitar-se que o Tribunal Constitucional considere uma norma
conforme à Constituição, em virtude da proporcionalidade daquela
relação (bem-contrapartida) e que o tribunal a quo, declarando acatar
aquele aresto, venha a dizer que a norma é ilegal porque entende
que subsiste uma relação desproporcional.
47. Ora, é falso que a douta sentença recorrida declare ilegal a
norma por violar o princípio da proporcionalidade. Fá-lo por ter julgado provado o desvio de poder com que foi criada. A alusão aos
montantes das taxas constitui apenas um dos fundamentos que não
pode ser isolado dos demais que levam à convicção formada pelo
julgador.
48. Importa ainda referir que quando o Tribunal Constitucional
julga que uma norma não é inconstitucional, essa conclusão não tem
força obrigatória geral.
Termos em que deverá negar-se provimento ao presente recurso
e, em consequência, confirmar-se a decisão recorrida seja pelos argumentos nela expressos, seja pelos aqui invocados. Quando assim
não se entenda devem os autos descer à primeira instância para que
se conheça dos demais vícios”.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte
parecer:
«1. A sentença sob recurso enferma de nulidade por excesso de
pronúncia, ao apreciar questão não suscitada na petição de impugnação judicial: ilegalidade, por desvio de poder, da norma regulamentar que constitui o suporte jurídico da liquidação impugnada
(art. 36.o, n.o 7, do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da
CM Matosinhos, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal
de Matosinhos em 28 Dezembro 1998).
Porem, a nulidade secundária configurada ficou sanada pela omissão da sua arguição pela recorrente (arts. 98.o, n.o 1, e 125.o, n.o 1,
do CPPT).
2. A desproporcionalidade entre o montante da taxa cobrada e
o valor da ocupação do domínio público municipal é invocada na
sentença como argumento visando a demonstração do vício de desvio
de poder, consistente no prosseguimento da finalidade desviante de
arrecadação de receitas com base na capacidade contributiva da sociedade impugnante.
Como argumento e refutado pelo caso julgado formado pelo acórdão do Tribunal Constitucional n.o 366/2003, 14 de Julho 2003, que
se pronunciou (por adesão à fundamentação do acórdão n.o 365/2003,
14 de Julho 2003) no sentido da inexistência de inconstitucionalidade
da norma regulamentar, por violação do princípio da proporcionalidade (fls. 701/703).
3. A sentença imputa à norma regulamentar o vício de desvio de
poder considerando que o valor das taxas cobradas por aplicação
do preceito não atende unicamente ao fim visado pela lei ao autorizar
a cobrança: utilização do domínio público municipal; antes decorre
do prosseguimento de duas finalidades desviantes: benefícios de interesse urbanístico e arrecadação de receitas com base na capacidade
contributiva dos agentes económicos sujeitos à incidência da taxa.
4. A finalidade desviante dos benefícios de interesse urbanístico
“é meramente invocada na sentença, sem qualquer fundamentação
ou esboço dela, pelo que deve ser desconsiderada” (5a conclusão do
recurso).
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Inexiste qualquer rasto da sua presença no preâmbulo da proposta
de alteração ao Regulamento (transcrito na fundamentação da sentença), ou qualquer alusão à sua relevância como fim prosseguido
pela autarquia com a aplicação da norma regulamentar no próprio
parecer elaborado pelo Prof. Casalta Nabais, a solicitação da sociedade
impugnante (conclusões 75a/90a, fls. 886/890).
5. No caso sub judicio a arrecadação de receitas (na forma jurídica
de taxa) pela ocupação do domínio público municipal tem fundamento
legal expresso e inquestionado (art. 4.o, n.o 2, da LGT; art. 19.o, al.
c), Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei n.o 42/98, 18 de Agosto).
A pretensa finalidade de cobrança de receitas com base na capacidade contributiva das empresas atingidas pela incidência do tributo é refutada pelo julgamento formulado pelo Tribunal Constitucional sobre uma das questões de constitucionalidade submetidas
ao seu veredicto, pronunciando-se pela subsistência de um nexo sinalagmático prestação (montante cobrado) - contraprestação específica do município (utilização do domínio público municipal) que
determina a qualificação do tributo sob análise como taxa (acórdão
n.o 366/2003, de 14 de Julho 2003, acolhendo a fundamentação do
acórdão n.o 365/2003, de 14 de Julho 2003 (fls. 694/699).
CONCLUSÃO:
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão
declaratório da improcedência da impugnação judicial.»
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“a) A impugnante foi autorizada a construir e explorar uma instalação para armazenagem de produtos petrolíferos no lugar do Real,
concelho de Matosinhos, pelo prazo de vinte anos - cfr. fls. 332 a
340.
b) Aquela instalação é abastecida por condutas subterrâneas ou
oleodutos, vulgo “pipelines” que pertencem em conjunto à impugnante
e à Petrogal e BP depoimento das 2a, 4a e 5a testemunhas.
c) Esses oleodutos atravessam terrenos do domínio público municipal sob vias de circulação rodoviária, continuando em área sob
jurisdição da Administração dos Portos de Douro e Leixões (APDL)
depoimento das 2a, 4a e 5a testemunhas.
d) No Apêndice n.o 31 ao Diário da República n.o 61, II Série,
de 13/3/99, Aviso n.o 1610/99 (2a Série), a Câmara Municipal de Matosinhos torna público que a Assembleia Municipal em sessão ordinária de 28 de Dezembro de 1998, aprovou por proposta da Câmara,
o Regulamento de Obras na Via Pública e as alterações apresentadas
ao Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças e ao Regulamento
da Taxa Municipal de Urbanização - cfr. fls. 52 a 90-.
e) Em 12/8/99 a Câmara Municipal de Matosinhos remeteu à impugnante o ofício de folhas 90 que aqui se dá por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais, na qual informa as secções
e extensões das condutas exploradas pela impugnante no subsolo do
domínio público municipal.
f) Em reunião da Câmara Municipal de Matosinhos realizada em
1994-09-06 foi referido quanto à Shell Portuguesa, S.A., o seguinte:
«Tal como foi referido para a BP Portuguesa, é imprescindível
manter a proposta do plano de Reconversão, sendo imperativa a transferência das instalações de armazenagem de combustível, a prazo,
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transferência essa já prevista no Plano Director Municipal.» - cfr.
fls. 200.
Vejamos, pois:
Quanto à ofensa de caso julgado:
Pretende a recorrente que a sentença ofende o caso julgado formado
pela decisão do Tribunal Constitucional que “julgou as normas (dito
art. 36.o, n.os 4 e 7) constitucionais por elas obedecerem aos princípios
da proporcionalidade e da igualdade” pois que “toma-as por ilegais
por violação desses mesmos princípios” estabelecendo “que o conteúdo legal da proporcionalidade é diverso do seu conteúdo constitucional, permitindo-lhe um juízo próprio e contrário ao do Tribunal
Constitucional” - cfr. conclusões 37a e 39a.
Ora, nos termos do art. 498.o, n.o 3, do CPC “há identidade de
pedido quando numa e noutra causa se pretende obter o mesmo
efeito jurídico”.
Tal requisito deve entender-se como “a providência jurisdicional
solicitada pelo autor”, não em termos abstractos mas concretos com
referência, portanto ao direito que se pretende fazer valer e à incidência material respectiva.
Cfr. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, vol. III,
p. 107.
Ora, a questão suscitada ao Tribunal Constitucional e que este
apreciou foi a inconstitucionalidade da dita norma e a sentença pronunciou-se sobre a sua ilegalidade - providências jurisdicionais diversas, portanto.
Por outro lado, é sabido que a questão dos limites objectivos do
caso julgado tem sido amplamente debatida após a eliminação do
§ único do art. 666.o do CPC de 1939 que dispunha que a decisão
explícita contida na sentença resolvia todas as questões que, dados
os termos da causa, foram pressuposto ou consequência necessária
do julgamento expresso.
Cfr. Rodrigues Bastos, Notas ao Código de Processo Civil, vol. III,
p. 230.
E, a tal propósito, o entendimento mais generalizado é o que reconhece a autoridade de caso julgado apenas à decisão propriamente
dita e à das questões preliminares (ou incidentais) que foram antecedente lógico indispensável à emissão da parte, dispositiva do julgado, que não aos motivos objectivos da sentença.
Cfr. o Ac. do STA de 23/01/2003, in Ac. Dout. 499-1152, Vaz Serra,
in RLJ 110-277 e Alberto dos Reis, cit., p. 143.
Ora, a propósito do princípio da proporcionalidade, o Tribunal
Constitucional entendeu não haver elementos que permitam qualquer
apreciação não podendo, pois, “concluir pelo manifesto desajustamento entre o montante a pagar a título de taxa pela utilização do
subsolo do domínio público municipal e o valor que o particular retira
dessa utilização”, pelo que não podia, igualmente, concluir pela inconstitucionalidade das normas em apreciação por violação do dito
princípio.
E, em rigor, a sentença não afirma expressa e directamente a violação do princípio da proporcionalidade, ainda que afirme a “desproporção” da taxa, agora em termos de ilegalidade da norma.
Não cremos, todavia, que tal afirmada “desproporção” contenda
com aquele juízo do Tribunal Constitucional que, aliás, não afirma
a inexistência, nos autos, de tais elementos mas, apenas, que estes
não acompanham “a afirmação da violação da proporcionalidade,
constante, quer da sentença quer das alegações da recorrida”.
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Há, certamente, algum “desajustamento” na apreciação quanto a
tais elementos mas não contradição com o julgado constitucional.
Pelo que se não entende violado o art. 80.o da Lei do TC ao preceituar que a decisão do recurso faz caso julgado, no processo, quanto
à questão da inconstitucionalidade suscitada, devendo o tribunal a
quo reformar a decisão em conformidade com o respectivo julgamento.
A sentença afastou a questão da constitucionalidade, já decidida
pelo Tribunal Constitucional, retirando dos autos elementos, em termos de “desproporção” da taxa, que, a seu ver, permitiam afirmar
que os seus valores “são manifestamente exagerados face à ocupação
da área respectiva do subsolo”, mas em termos da ilegalidade, por
desvio de poder, da norma que a previa.
Questão esta última que há, pois, que apreciar.
E o primeiro ponto a merecer atenção é o da possibilidade de
os actos regulamentares padecerem (ou não) de desvio de poder.
Este, como é sabido e a própria designação o sugere, implica um
“desvio”, intencional ou não, dos fins queridos pela norma ao permitir
a actividade administrativa ou tributária em causa: a administração
exerce o poder administrativo com um fim, púbico ou privado, não
condizente com aquele que a lei visou ao conferir-lho e que é sempre
vinculado.
E quer esteja em causa o exercício de um poder vinculado ou
discricionário.
Ou seja, hoje, o desvio de poder não é senão um dos “vícios”
ou ilegalidades com que se pode defrontar o exercício do poder administrativo, ao lado da usurpação de poder e falta de atribuições,
da incompetência, vício de forma e violação de lei (em sentido estrito),
correspondendo, grosso modo e respectivamente, à ilegalidade orgânica, formal e material - cfr. os arts. 133.o e 136.o do CPA.
Isto de acordo com o princípio da legalidade, entendido numa versão moderna e concordante com o disposto no art. 3.o do mesmo
diploma.
Aí, “o princípio da legalidade passou a ter uma formulação positiva,
constituindo não só o limite mas também o fundamento e o critério
de toda a actuação administrativa, o que tem como corolário que
não haja um poder de a Administração fazer o que bem entender
salvo quando a lei lho proibir, mas sim que a Administração só possa
fazer aquilo que a lei lhe permita que faça”.
Cfr., desenvolvidamente, sobre o ponto, o recente acórdão da Secção do Contencioso Administrativo deste STA, de 17/12/2003, Rec.
o
n. 1492/03.
Pelo que se deve ter por revogado o art. 19.o da LOSTA, quer
o corpo - aliás, claramente inconstitucional na medida da ofensa ao
princípio da legalidade constitucionalmente consagrado - art. 266.o
da CRP - (cfr., ainda, o art. 268.o, n.o 4) - quer o seu § único, condizente
com aquele primeiro segmento normativo.
Mas, assim sendo, é de concluir que o exercício da actividade (poder)
administrativa, qualquer que seja a forma por que se expresse - incluindo, pois, a regulamentar - pode sofrer de desvio de poder: actos
e contratos administrativos, regulamentos, operações materiais administrativas.
(Mas já não assim a legislativa propriamente dita - leis e decretos-lei
- dada a ampla margem de liberdade de conformação do legislador,
a sua liberdade constitutiva e auto-revisibilidade - cfr., por todos,
os Ac. do TC de 12/11/2003 in DR, II série, de 18/02/2004; 26/11/2002
in cit. de 11/01/2003 e 18/04/2001, in cit. 08/06/2001.)
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Na verdade, a tese contrária defronta-se com inconvenientes insuperáveis como, aliás, assinala o Prof. Casalta Nabais, em parecer
junto aos autos (cfr. fls. 860 e segs.): o acto administrativo não desempenha hoje o papel central da actuação administrativa; o dito
fim legal vinculado ficaria, em larga medida, na disponibilidade da
Administração que sempre poderia optar por uma forma de actividade
marginal a tal ilegalidade; o direito constitucional e legal, de acesso
ao direito e a uma tutela judicial efectiva; o principio da igualdade
que disponibiliza meios processuais próprios, em sede de justiça administrativa, para os respectivos destinatários.
É, pois, de aceitar que a própria actividade administrativa de carácter regulamentar pode sofrer de desvio de poder.
Pelo que resta apreciar se ele, no caso concreto se verifica ou
não.
A sentença recorrida entendeu que sim.
Considerando “inócuo” - e bem - “as declarações eventualmente
proferidas sobre esta matéria, por algum responsável peja edilidade,
uma vez que o diploma foi aprovado por um órgão colegial, não
cabendo aqui apurar as intenções de voto dos respectivos membros”
matéria que, aliás, não vem posta em causa pelas recorrente e recorrida
baseou-se, todavia e desde logo, na “motivação” que levou à aprovação
do dito regulamento, expressa no preâmbulo da respectiva proposta
de alteração, emprestando, pois, um “carácter objectivo” à decisão.
Trata-se do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da Câmara
Municipal de Matosinhos, aprovado pela respectiva Assembleia Municipal por proposta da mesma Câmara, em sua sessão ordinária de
28/12/1998 e publicada em 13 de Março seguinte.
Estabelecendo o seu art. 36.o, epigrafado “Construções ou instalações especiais no subsolo” - . . . 4 - tubos, condutas, cabos e semelhantes com fins industriais ou, comerciais para abastecimento com
produtos derivados do petróleo ou químicos, por m/l ou fracção e
por ano - 15.000$00.
. . . 7 - Condutas subterrâneas de produtos petrolíferos e afins destinados à refinação ou armazenagem ate 20 cm de diâmetro, por
m/l ou fracção e por ano - 50.000$00.
Por cada 5 cm a mais de diâmetro - 4.000$00.
O regulamento em causa foi aprovado ao abrigo da Lei de Finanças
Locais - Lei n.o 1/87, de 06 de Janeiro - aliás invocado expressamente
no respectivo preâmbulo.
Na verdade, o seu art. 13.o, n.o 1, al. L) permitiu que os municípios
estabelecessem taxas pelo aproveitamento do domínio público municipal (subsolo incluído, como era entendimento generalizado).
[Efectivamente, a Lei n.o 42/98, de 06 de Agosto apenas vigorou
a partir de 01/01/1999 (art. 37.o), em data, pois, posterior à da aprovação do dito regulamento, em 28/12/1998; todavia, este tê-la-á tido
em consideração uma vez que, à data, tal lei já estava publicada.]
O fim visado pela lei, ao permitir a cobrança de taxas pela utilização
do domínio público, foi o de, nessa estrita medida, assegurar receitas
ao Município que permitissem à Câmara desempenhar as funções
e desenvolver a actividade que a mesma lei lhe faz conferir.
E não, efectivamente, como se refere na sentença, “obter benefícios
de interesse urbanístico” ou sequer, “arrecadação de receitas daqueles
que têm (só por a terem) maior capacidade contributiva”.
Não se vê, todavia, que tais objectivos estejam suficientemente demonstrados nos autos.
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A sentença refere a menção, no dito preâmbulo, da “necessidade
de adoptar uma política “fiscal” ou “tributária” que atenda ao efectivo
valor económico que a disponíbilização de um espaço desta natureza
hoje tem” e “neste quadro, resulta claro que as diferentes utilizações
do espaço dominial do subsolo não devem estar todas sujeitas a um
regime de taxa uniforme, tão diversos são os custos suscitados por
elas, as vantagens que delas advêm para os respectivos utilizadores.”
Todavia, a referência a uma “política fiscal ou tributária” compreende-se perfeitamente no âmbito da fixação de taxas verdadeiras e próprias e de acordo com o fim legal.
É que a própria LGT, não ainda vigente mas já então publicada,
qualificava - art. 3.o - as taxas como tributos fiscais, ainda que remetesse
para lei especial o respectivo regime geral, diferenciando, todavia,
os seus “pressupostos”, segundo a epígrafe do art. 4.o
Nem são estranhas ao conceito de taxa - como frequentemente
tem assinalado o Tribunal Constitucional - cfr. por todos, Ac. de
15/01/2003 in DR, II série, de 28/02/2003, 15/07/2002 in cit. de
15/11/2002, de 12/03/2002 in cit. de 28/05/2002 - “as vantagens retiradas
da utilização do subsolo”.
De modo que parece manifestamente excessivo retirar daí, sem
mais, a conclusão de que se não está “a atender, ao fixar as referidas
taxas, ao valor da ocupação do subsolo e seu consequente pagamento
à edilidade” mas, antes, a “obter meios financeiros à custa das condutas
que a impugnante possui, independentemente do valor objectivo a
cobrar pela ocupação do subsolo das mesmas”.
Acentua a sentença, que “esta desproporção entre o valor da ocupação do espaço a desproporção entre o valor pago por estas condutas
e outras (nomeadamente as de gás), a desproporção entre o aumento
que estas sofreram e o aumento aplicado às demais taxas de ocupação
do solo e subsolo, a inalterabilidade dos serviços prestados pela edilidade, levam forçosamente a concluir que os valores fixados no n.o
7 do art. 36.o do Regulamento em causa, na redacção introduzida
pela alteração publicada no DR, em 13/03/1999, são manifestamente
exagerados face à ocupação da área respectiva do subsolo”.
Ora, ainda que se aceitasse que tais valores eram “manifestamente
exagerados”, tal não significa que o fim visado com a sua fixação
extrapole do legalmente previsto, nomeadamente que se pretenda
tributar os que têm - e por a terem - uma maior capacidade
contributiva.
E se esta está radicalmente ligada à figura do imposto, nem assim
deixa de ter relação com a taxa na medida em que o utilizador efectivamente a possua sem que, todavia, ela esteja a ser tida directamente
em consideração mas antes a referida utilização.
Finalmente, como bem acentuam o MP e a recorrente, a referência
à obtenção de “benefícios de interesse urbanístico” não colhe na sentença qualquer “fundamentação ou esboço pelo que deve ser desconsiderada”, sendo que “inexiste qualquer rasto da sua presença
no preâmbulo da proposta de alteração ao Regulamento ou qualquer
alusão à sua relevância como fim prosseguido pela autarquia com
a aplicação da norma regulamentar”.
Não se tem, pois, por demonstrado o pretendido desvio de poder.
Termos em que se acorda conceder provimento ao presente recurso,
revogando-se a sentença recorrida, julgando-se insubsistente o aludido
desvio de poder e devendo o tribunal a quo conhecer das ilegalidades
ainda não apreciadas imputadas ao acto contenciosamente impugnado.
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São devidas custas, neste STA, pela Petrogal, fixando-se aqui a
procuradoria em 70%, e, na 1a Instância, apenas a final serão
consideradas.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Domingos Brandão de Pinho
(relator) — Lúcio Barbosa — Jorge de Sousa (vencido por entender
que o manifesto exagero do montante da taxa, que, por definição
é perceptível por qualquer pessoa com capacidades médias da percepção, constitui um indicio fortíssimo de que o fim visado não foi
o de cobrar receitas com o fim de cobrir custos ou obter uma contrapartida adequada do serviço ou bem, individualmente utilizado.
Não sendo esse indício fortíssimo contrariado por outros, devia concluir-se que o fim visado não foi nenhum dos legalmente admissíveis).

Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Emolumentos notariais.
Doutrina que dimana da decisão:
Impugnado acto tributário da liquidação de emolumentos, referente a escritura pública de compra e venda e mutuo,
não ocorre violação da norma comunitária que se reporta
à constituição de uma sociedade de capitais ou ao aumento
do capital social de uma sociedade de capitais a que se
referem as transcritas alíneas a) e c) do artigo 4.o da Directiva 69/335, do Conselho, de 17 de Julho de 1969.
Recurso n.o 651-04; Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido:
M.M.B.V. Imobiliária - Compra e Venda de Imóveis, S.A. Relator:
Ex.mo Juiz Cons. Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. O EMMP recorre da sentença que, no Tribunal Administrativo
e Fiscal do Porto, julgou procedente a impugnação do acto tributário
da liquidação de emolumentos notariais e, por isso, anulou a respectiva
liquidação.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
A. Em causa está e liquidação de emolumentos notariais cobrados,
nos termos do art.o 5.o da Tabela de Emolumentos do Notariado,
em virtude da celebração de escritura pública de compra e venda
e mútuo com hipoteca de vários prédios, celebrada em 28/09/2001,
que a sentença recorrida considerou ilegal por violar os arts. 10.o,
alínea c), e 12.o, n.o 1, alínea e), da Directiva 69/335/CEE, do Conselho,
de 17 de Julho, com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 85/303/CEE, de 10 de Julho.
B. Não se conforma a Fazenda Pública com a procedência da Impugnação, uma vez que é jurisprudência firmada que a referida Directiva visa proteger a livre circulação de capitais, e portanto, o negócio

titulado pela escritura aqui em causa não colide com tal liberdade
por se tratar da venda de imóveis situados em Portugal, outorgada
por nacionais.
C. Assim, estando o presente acto notarial excluído do âmbito de
incidência da Directiva 69/335/CEE, a liquidação de emolumentos
ao abrigo do normativo nacional é compatível com o direito comunitário, dado que não põe em causa os objectivos por este prosseguidos.
Neste sentido decidiram, entre outros, os Acórdãos da Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 13
de Dezembro de 2000, recurso n.o 25545, de 11 de Dezembro de
2002, recurso n.o 1058/02, de 12 de Março de 2003, recurso
n.o 01866/02, e de 19 de Novembro de 2003, recurso n.o 01140/03.
D. A sentença recorrida violou o disposto no art.o 5.o da Tabela
de Emolumentos do Notariado, na redacção que lhe foi dada pela
Portaria n.o 996/98, de 25 de Novembro, e nos arts. 10.o, alínea c),
e 12.o, n.o 1, alínea e), da Directiva 69/335/CEE, do Conselho, de
17 de Julho, com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 85/303/CEE, de 10 de Julho.
O EMMP entende que o recurso merece provimento nos termos
da jurisprudência pacífica da secção que identifica.
2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
1. No dia 28.09.2001, foi celebrada escritura pública de compra
e venda e mútuo com hipoteca de vários prédios, outorgada no 9.o
Cartório Notarial do Porto, tendo sido debitada à impugnante a quantia de Esc. 972.750$00 a título de emolumentos devidos por este acto
notarial (cfr. fls. 09 a 18 dos autos);
2. A impugnante liquidou tal quantia nessa data - 28.09.2001 (cfr.
fls. 18 dos autos);
3. A presente impugnação foi instaurada em 27.12.2001 (fls. 1 dos
autos).
3.1. A sentença recorrida enunciou como questões a decidir a da
violação da Directiva n.o 69/335/CEE, de 17 de Julho, e da ilegalidade
decorrente da inconstitucionalidade orgânica e material da norma
ao abrigo da qual se processou a liquidação - preceitos da Tabela
de Emolumentos do Notariado, com a redacção que lhe foi dada
pela Portaria n.o 996/98, de 25 de Novembro.
Acrescentou que, não estabelecendo a impugnante uma relação
de subsidiariedade dos vícios do acto tributário de liquidação alegados,
antes os tratando de forma cumulativa, começaria, nos termos do
artigo 124.o, n.o 2, alínea b), do CPPT, por apreciar o vicio de violação
do direito comunitário, designadamente da Directiva n.o 69/335/CEE,
de 17 de Julho, alterada pela Directiva n.o 85/303/CEE, de 10 Junho.
E sobre esta questão entendeu a sentença recorrida (cfr. fls. 48 e
49) que a referida Directiva, na redacção da Directiva n.o 85/303/CEE,
dispõe sobre a sujeição a um imposto sobre as entradas de capitais,
designadamente, nos casos de aumento de capital social e, por outro
lado, estatui a impossibilidade de cobrança de quaisquer outras quantias seja a que título for - artigo 10.o - ressalvando os direitos com
carácter remuneratório [artigo 12.o, n.o 1, alínea e)] e daí que o caso
da impugnante é idêntico ao suscitado no acórdão que motivou o
reenvio prejudicial e foi igualmente tratado, nomeadamente, pelos
acórdãos do TJCE de 21 de Setembro de 2000, no âmbito do processo
n.o C-19/99 e de 29 de Setembro de 1999, no âmbito do processo
n.o C-56/98.
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Referiu que também estes acórdãos se reportam a uma decisão
prejudicial sobre a interpretação dos artigos 4.o, n.o 3, 10.o e 12.o,
n.o 1, alínea e), da Directiva n.o 69/335/CEE, de 17 de Julho, na
redacção que lhe foi dada pela Directiva n.o 85/303/CEE, de 10 de
Junho, relevando para o caso em apreço a análise da proibição do
artigo 10.o da referenciada Directiva ao escrever-se que:
«(. . .) deve considerar-se que tem características idênticas ao imposto sobre as entradas de capital uma imposição sob a forma de
emolumentos cobrados pela celebração de escrituras públicas de modificação do pacto social de uma sociedade de capitais, quando essa
imposição é calculada em função do capital social da sociedade. Com
efeito, a não ser assim, os Estados membros, embora abstendo-se
de tributar as reuniões enquanto tais, poderiam tributar esses mesmos
capitais quando ocorresse alguma modificação dos estatutos de uma
sociedade de capitais. O objectivo prosseguido pela directiva poderia
desse modo ser frustrado (. . .).»
Concluiu que, nesta conformidade, tendo-se decidido que os emolumentos são (quando constituem uma imposição na acepção da Directiva n.o 69/335/CEE) proibidos por força do artigo 10.o, alínea c),
da mesma directiva e que não reveste carácter remuneratório, para
efeitos do disposto no artigo 12.o, n.o 1, alínea e), da Directiva 69/335/CEE, uma imposição cobrada pela celebração de uma escritura pública de compra e venda e mútuo com hipoteca de vários
prédios, como é o caso dos emolumentos em causa nestes autos, cujo
montante aumenta directamente na proporção do capital social subscrito, há que concluir pela ilegalidade da liquidação, vício que importa
a anulação da mesma.
Referiu, ainda, que demonstrada a procedência da impugnação
por verificação deste vício, fica prejudicado o conhecimento da questão
seguinte suscitada: ilegalidade decorrente da inconstitucionalidade orgânica e material da norma ao abrigo da qual se processou a liquidação
- cfr. artigo 660.o, n.o 2, do CPC.
3.2. Não se questiona que 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, se destina
a promover a livre circulação de capitais, considerada essencial à
criação de uma união económica com características análogas às de
um mercado interno.
Entende-se, também, que a prossecução desta finalidade pressupõe,
no que respeita à tributação das reuniões de capitais, a supressão
dos impostos indirectos até então em vigor nos Estados membros
e a aplicação, em sua substituição, de um imposto cobrado uma única
vez no mercado comum, e que esta tributação seja de nível idêntico
em todos os Estados membros, como consta do sexto considerando
da Directiva 69/335.
Com efeito estabelece o art.o 4.o desta Directiva que:
«1. Estão sujeitas ao imposto sobre as entradas de capital as seguintes operações:
a) A constituição de uma sociedade de capitais;
(. . .);
b) O aumento do capital social de uma sociedade de capitais mediante a entrada de bens de qualquer espécie.
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3. Não se considera constituição, na acepção da alínea a), do n.o 1,
qualquer alteração do acto constitutivo ou dos estatutos de uma sociedade de capitais, designadamente:
a) A transformação de uma sociedade de capitais numa sociedade
de capitais de tipo diferente;
b) A transferência de um Estado membro para outro Estado membro da sede de direcção efectiva ou da sede estatutária de uma sociedade, associação ou pessoa colectiva considerada, para efeitos da
cobrança do imposto sobre as entradas de capital, como sociedade
de capitais em ambos os Estados membros referidos;
c) A alteração do objecto social de uma sociedade de capitais;
d) A prorrogação do prazo de duração de uma sociedade de capitais.
Acrescenta o art.o 7.o da mesma Directiva que:
1. Os Estados membros isentarão do imposto sobre as entradas
de capital as operações, com excepção das referidas no artigo 9.o,
que, em 1 de Julho de 1984, estivessem isentas ou fossem tributadas
a uma taxa igual ou inferior a 0,50%.
(. . .).
A isenção fica sujeita às condições exigíveis nessa data para a concessão da isenção ou, se for caso disso, para a tributação a uma
taxa igual ou inferior a 0,50%.
2. Os Estados membros podem isentar do imposto sobre as entradas
de capital todas as operações, com excepção das referidas no n.o 1,
ou submetê-las a uma taxa única que não ultrapasse 1%.
A referida Directiva 69/335 prevê igualmente, no último considerando, a supressão de outros impostos indirectos com características
idênticas às do imposto sobre as entradas de capital, enumerando-se
estes impostos, cuja cobrança é proibida, nomeadamente no artigo 10.o
da mesma Directiva o qual estabelece que:
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:
a) Em relação às operações referidas no artigo 4.o;
b) Em relação às entradas de capital, empréstimos ou prestações,
efectuadas no âmbito das operações referidas no artigo 4.o;
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.
Ainda dentro desta temática acrescentava o art.o 12.o, n.o 1, al. e),
da mesma Directiva que:
Em derrogação do disposto nos artigos 10 .o e 11.o, os Estados
membros podem cobrar:
(. . .);
e) Direitos com carácter remuneratório.»
O Código do Notariado português, aprovado pelo decreto-lei
n.o 47619, de 31 de Março de 1967, estabelece que determinados
actos têm que ser celebrados por escritura pública, isto é, constar
de um documento lavrado por um notário entre os quais figuram
os de constituição, modificação, dissolução e simples liquidação das
sociedades comerciais . . . bem como os actos de alteração dos respectivos pactos sociais [artigo 89.o, alínea e), do Código do Notariado].

1540
Sendo o montante de emolumentos devido pela celebração de actos
notariais definido pela Tabela de Emolumentos do Notariado, aprovada pela portaria n.o 996/98, de 25 de Novembro o seu artigo 1.o
n.o 1, prevê que e valor dos actos notariais é, regra geral, o dos
bens que constituem o seu objecto para acrescentar o n.o 2 do mesmo
art.o qual o valor de cada tipo de acto notarial o qual é para os
actos de constituição de sociedades, de modificação do respectivo
pacto social ou de dissolução, o do capital [artigo 1.o, n.o 2, alínea g)],
para os aumentos de capital, o do aumento [artigo 1.o, n.o 2, alínea h)]
e, para os aumentos de capital, com alteração parcial de cláusulas
diversas da directamente determinada pelo aumento, o valor deste
ou da modificação referida ao capital com que a sociedade ficar,
conforme o que produzir maior emolumento [artigo 1.o, n.o 2,
alínea i)].
Conforme resulta do artigo 5.o da tabela, se o acto que constitui
objecto da escritura for de valor determinado, há que acrescentar
aos emolumentos fixos, previstos no artigo 4.o da tabela, emolumentos
variáveis cujo montante, calculado sobre o valor total do acto, é, o
aí identificado.
E perante aquele quadro normativo comunitário e este quadro legal
interno entendeu a sentença recorrida que o acto tributário da liquidação impugnada violava as transcritas normas comunitárias pelo
que decretou a respectiva anulação.
Da matéria factual assente resulta que no dia 28.09.2001, foi celebrada escritura pública de compra e venda e mútuo com hipoteca
de vários prédios, outorgada no 9.o Cartório Notarial do Porto, tendo
sido debitada à impugnante a quantia de Esc. 972.750$00 a título
de emolumentos devidos por este acto notarial.
Não estamos, por isso, face a tal matéria factual assente, perante
qualquer constituição de uma sociedade de capitais ou de qualquer
aumento do capital social de uma sociedade de capitais a que se
referem as transcritas alíneas a) e c) do art.o 4.o da citada Directiva.
Como se referiu a impugnante apenas celebrou os ditos contratos
de compra e venda e mutuo com o que não constituiu qualquer sociedade nem aumentou o seu capital social.
Do exposto resulta que o acto tributário da liquidação impugnado
não viola as transcritas normas comunitárias.
Deste modo se acompanha a jurisprudência desta Secção citando-se
a título de exemplo os acórdãos de 12-3-2003, Rec. 1866-02, de
11-12-2002, Rec. 1058-02, e de 19-11-2003, Rec. 1140-03, indicados
pelo EMMP.
Do exposto resulta que não ocorrendo violação das normas comunitárias em que a decisão recorrida se fundamentou é de revogar
a sentença recorrida devendo o tribunal recorrido apreciar as demais
questões suscitadas pela recorrente e que haviam ficado prejudicadas.
4. Nos termos expostos concede-se provimento ao recurso, revoga-se
a sentença recorrida para que seja proferida decisão, se a tal nada
obstar, que aprecie as demais questões suscitadas pela recorrente.
Sem custas uma vez que a recorrida não apresentou alegações,
neste recurso.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — António Pimpão (relator) — Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Acto de apuramento da matéria colectável. Impugnabilidade
contenciosa à luz do artigo 89.o do Código de Processo
Tributário.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — No regime do artigo 89.o do Código de Processo Tributário, não é autonomamente impugnável o acto de apuramento de matéria colectável em imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas que dê origem a liquidação.
2 — Tal regime é aplicável a um caso em que o contribuinte,
sem aguardar a liquidação, que só ocorreu em 3 de Junho
de 1994, impugnou, em 25 de Julho de 1991, aquele
acto de apuramento da matéria colectável, ainda que
os factos tributários remontem ao ano de 1989.
3 — O falado regime não ofende a garantia dada pelo artigo 268.o da Constituição, da plena tutela judicial dos
direitos e interesses do contribuinte, pois as ilegalidades
praticadas na determinação da matéria colectável, ou a
sua errónea quantificação, são sindicáveis pelos tribunais
na impugnação do acto de liquidação.
Recurso n.o 706/04; Recorrente: M. Mendes, Ld.a; Recorrida: Fazenda
Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1.1. M. MENDES, LDA., com sede em Aveiro, recorre da sentença
do M.mo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que julgou
extinta e instância, por inutilidade superveniente da lide, no tocante
à impugnação de liquidações de contribuição industrial relativa aos
exercícios dos anos de 1986 a 1988; e julgou improcedente a impugnação da liquidação de imposto sobre o rendimento das pessoas
colectivas (IRC) respeitante ao exercício do ano de 1989.
Formula as seguintes conclusões:
«A douta decisão recorrida enferma de erro de julgamento e de
erro na determinação da norma aplicável, uma vez que a Questão
a decidir deveria ser resolvida à luz das normas do C.P.C.I. e do
C.I.R.C. (e não do C.P.T.), invocadas na impugnação.
Deve, pois, ser revogada e substituída por outra que ordene o prosseguimento da instância».
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O M.mo Juiz sustentou a sua decisão.
1.4. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal entende que o recurso não merece provimento, já que foi bem eleita
e correctamente aplicada a norma legal que a recorrente pretende
inaplicável.
1.5. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. A decisão recorrida assentou na seguinte base factual:
«De fls. 262 e 263 resulta que ”a liquidação de IRC de 1989
n.o 0006306, foi feita em 03-06-1994;
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A petição inicial que deu origem aos presentes autos deu entrada
em 25-07-91, cfr. carimbo aposto a fls. 2».
3.1. Ao apresentar a petição que originou o presente processo,
em 25 de Julho de 1991, a agora recorrente afirmou «deduzir impugnação judicial relativamente às correcções ao apuramento da matéria colectável em contribuição industrial (. . .), bem como em relação
aos actos de liquidação daí resultantes de contribuição industrial e
de IRC».
A final da mesma petição requereu que fossem «anuladas parcialmente as correcções matéria colectável da impugnante em sede
de contribuição industrial (. . .) e IRC (. . .) e anulados totalmente
os actos de liquidação da referida contribuição industrial e imposto
sobre o rendimento das pessoas colectivas, consequentes às liquidações
impugnadas, tudo com as legais consequências».
No tocante à contribuição industrial, a correspondente obrigação
foi pela sentença agora posta em crise declarada prescrita e, consequentemente, a instância julgada extinta, por inutilidade superveniente da lide.
Contra este segmento da decisão impugnada não se insurge a recorrente, nas alegações de recurso que apresenta, pelo que é matéria
que fica fora do objecto do presente recurso, por isso que dela nos
não cabe agora cuidar.
3.2. No que concerne ao IRC, a impugnação não mereceu procedência por se ter entendido que, à luz do disposto no artigo 89.o
do Código de Processo Tributário (CPT), ao caso aplicável por força
do artigo 2.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 154/91, de 23 de Abril, não
é autonomamente impugnável o acto de apuramento da matéria colectável de IRC, a não ser quando não dê origem a liquidação, o
que não foi o caso.
Porém, para a recorrente, a questão não devia ter sido apreciada
segundo aquela disposição legal, pois aplicáveis são, antes, atenta
a data do facto tributário, que situa em 1989, as normas - que não
identifica, e cujo regime não aponta - do Código de Processo das
Contribuições e Impostos (CPCI) e do Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC).
Como nota o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal,
a recorrente podia, ao abrigo do disposto nos artigos 54.o e 55.o do
CIRC, na sua redacção originária, ter reclamado para a comissão
distrital de revisão do lucro tributável que lhe fora fixado, mas não
lhe era possibilitado impugnar depois, autonomamente, a decisão que
recaísse sobre tal reclamação.
Todavia, não alega a recorrente que tenha suscitado a intervenção
da comissão, nem tal se noticia no processo. O que fez foi impugnar
a fixação do lucro tributável, sem aguardar a liquidação, a qual, como
vem fixado na decisão recorrida, ocorreu em 3 de Junho de 1994,
sendo que a petição inicial entrou em juízo em data muito anterior,
conforme revela o carimbo que lhe foi aposto - 25 de Julho de 1991.
Esta impugnação rege-se pelas disposições insertas no CPT, o qual
entrou em vigor em 1 de Julho de 1991, conforme dispõe o artigo 2.o,
n.o 1, do Decreto-Lei n.o 154/91, de 23 de Abril - antes, pois, de
iniciado o processo de impugnação judicial -, e foi mandado aplicar,
em regra, aos processos então pendentes - e, por maioria de razão,
aos posteriormente nascidos, como é o caso do presente.
Daí que tenha bem decidido a sentença impugnada, ao considerar
aplicável ao caso o regime do CPT, e que não eram autonomamente
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impugnáveis as correcções ao apuramento da matéria colectável, por
isso não dando provimento, nesta parte, à impugnação judicial.
Nem com isso resulta ofendido o artigo 268.o da Constituição da
República (assim genericamente invocado pela recorrente, sem referência a nenhum dos seus seis números), uma vez que o regime
legal que rege o presente caso não obsta à impugnação judicial de
qualquer acto administrativo lesivo dos direitos ou interesses legalmente e protegidos dos contribuintes. Tudo o que fica vedado pelo
n.o 1 do referido artigo 89.o do CPT é a impugnação autónoma do
acto de fixação da matéria tributável, quando der origem à liquidação
de imposto; mas logo o n.o 2 do mesmo artigo estabelece que as
ilegalidades praticadas na determinação dessa matéria, ou a sua errónea quantificação, são susceptíveis de invocação na reclamação ou
impugnação do acto tributário de liquidação originado pelo acto de
fixação da matéria tributável, deste modo assegurando a plena tutela
dos direitos ou interesses do contribuinte eventualmente ofendidos.
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 a decisão impugnada.
Custas a cargo da recorrente, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Emolumentos notariais. Escritura pública relativa a compra
e venda de fracções e assunção da dívida. Directiva
69/335/CEE. Proporcionalidade.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A Directiva 69/335/CEE não logra aplicação relativamente a liquidação emolumentar efectuada por ocasião
de uma escritura tendo por objecto a compra e venda
de fracções autónomas e assunção da dívida.
2 — Os emolumentos notariais têm a natureza de taxas e o
seu montante, calculado pela Tabela de Emolumentos
do Notariado, aprovada pela Port. 996/98, de 25/11, não
é excessivo ou manifestamente desproporcionado.
Recurso n.o 720/04. Recorrente: Imolisboa - Projectos Imobiliários,
SA. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr.
Fonseca Limão.
Acordam, em conferência na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Imolisboa - Projectos Imobiliários S.A., inconformada com a sentença, a fls. 171 e seguintes, do M.mo Juiz do T.T. de 1.a Instância
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de Lisboa, daquela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as
suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:
1. A liquidação de emolumentos é nula.
2 - É evidente a violação da Directiva Comunitária e das Decisões
do TJCE atrás expostas.
3 - Directivas e Decisões, têm eficácia interna e aplicação directa
e imediata, tendo, pois, os Tribunais, que as aplicar.
4 - 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 2.o a 12.o,
Decisões do TJCE.
5 - De inconstitucionalidade porque estabeleceu um verdadeiro
imposto ou taxa fiscal sem ter havido a necessária autorização legislativa - artigos 106.o, n.o 2, e alínea I) do n.o 1 do artigo 168.o
[hoje artigos 103.o, n.o 2, e alínea I) do n.o 1 do artigo 165.o da
Constituição].
A Fazenda Pública bateu-se pela manutenção do julgado.
O Ex.mo Magistrado do M.o P.o, 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:
«1 - Em 30/11/2001, no 27.o Cartório Notarial de Lisboa, foi celebrada uma escritura pública tendo por objecto a compra e venda
de fracções autónomas e a assunção da dívida, tudo conforme cópia
que se encontra junta a fls. 59 a 67 dos autos e cujo conteúdo se
dá aqui por integralmente reproduzido;
2 - Em virtude da escritura identificada no n.o 1 e na mesma data,
foi elaborada e liquidada a conta emolumentar respectiva no valor
de 139.639.36, montante liquidado por aplicação das regras previstas
nos arts. 5.o e 22.o da Tabela de Emolumentos do Notariado, aprovada
pela portaria 996/98, de 25/11 (cfr. cópia da conta emolumentar que
se encontra junta a fls. 143 dos autos);
3 - Em 30/11/2001, a impugnante efectuou o pagamento da conta
identificada no n.o 2» (cfr. informação exarada a fls. 48 a 58 dos
autos).
4 - Em 25/2/2002, deu entrada neste Tribunal a impugnação apresentada por “Imolisboa - Projectos Imobiliários, S.A.”, tendo por objecto a liquidação identificada no n.o 2 (cfr. carimbo de entrada aposto
a fls. 1 dos autos).
A sentença recorrida considerou não ser aplicável a Directiva
69/335/CEE, de 17/8/69, à liquidação impugnada.
Sustenta, no entanto, a recorrente, que a referida directiva ”tem
aplicação ao contrato celebrado pela impugnante, integrando-se os
actos notariais aqui em causa” nas operações de reunião de capital
“abrangidas por aquela Directiva Comunitária”.
Recorde-se que, conforme se refere no n.o 1 do probatório, a liquidação impugnada foi efectuada por ocasião de uma escritura pública tendo por objecto a compra e venda de fracções autónomas
e a assunção de uma dívida.
Ora, sendo certo, como desde logo resulta do preâmbulo daquela
directiva, que esta se destina promover a livre circulação de capitais,
considerada essencial à criação de uma união económica com características análogas às de um mercado interno, é por demais evidente
que a liquidação aqui impugnada escapa à previsão daquela pois que
os actos tributados nada têm a ver com a reunião ou livre circulação
de capitais.
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Conclui-se, pois, que a dita Directiva não logra aplicação ao caso
dos autos, não tendo, em consequência, sido violada qualquer das
suas disposições.
Mas será que os ditos emolumentos têm natureza de impostos e
são manifestamente exagerados e desproporcionados?
Registe-se, antes de mais, que o acto de liquidação impugnado
não pode ter-se por nulo, pois que, face ao art. 133.o do C.P.A.,
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 n.o 2 daquele preceito legal.
De resto, 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. Ac. STA,
Pleno, 1.a Secção, de 26/6/95, AD 409/84, Pleno da 2.a Secção de
16/12/98, A.D. 450/805 e, da 2.a Secção de 4/3/98, rec. 19305, e 11/3/98,
rec. 20 907).
Posto isto, tratemos da questão antes formulada.
O traço diferenciador entre imposto e taxa assenta na unilateralidade ou bilateralidade dos tributos; enquanto o imposto tem natureza
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, pp. 27
e seguintes).
Em traços gerais, estaremos perante uma taxa sempre que exista
sinalagma, ainda que, não exista correspondência entre o seu montante
e o custo do serviço prestado (v. Acs. T.C. 205/87, D.R. I, de 3/87,
e 640/95, II Série, de 20/1/96).
Assim sendo e volvendo ao caso dos autos, temos que os emolumentos cobrados representam a contrapartida de serviço traduzido
no acto notarial.
E, porque ocorreu o dito nexo sinalagmático, tanto basta para qualificar como taxa o tributo impugnado, assim escapando o diploma
legal que o prevê à previsão do art. 165.o, n.o 1, al. i), da C.R.P.,
o qual, assim, não enferma 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 28/5/02), para cuja
fundamentação se remete, que tais tributos não são excessivos ou
manifestamente desproporcionados (v., também, o Ac. TC 354/98,
12/5, D.R. II, de 15/7/98).
(V., neste sentido, os acórdãos do S.T.A. 10/4/02, proc. 26390,
15/1/03, proc. 1549/02, 2/3/03, proc. 1866/02, 7/5/03, proc. 92/03,
28/5/03, proc. 717/03-30, 4/6/03, proc. 775/03-30, 4/6/03, proc. 387/03,
9/7/03, proc. 604/03, e 19/11/03, rec. 1140/03, bem como do Tribunal
Constitucional, n.o 115/02, D.R. II 28/5/02 e 256/2002, DR I, 8/7/02).
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Vítor
Meira — Jorge de Sousa (vencido, por entender que um tributo cujo
montante varia exclusivamente em função do capital em causa no
acto, não tem, por natureza, carácter remuneratório, sendo qualificável
como “taxa fiscal”, a que deve ser atribuída a natureza de imposto,
inclusivamente para efeitos da Contistituição).
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Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Aclaração de acórdão. Obscuridade. Questão cuja resolução
é desnecessária.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Só pode aclarar-se ou esclarecer-se um acórdão se ele
contiver alguma obscuridade ou ambiguidade.
II — O acórdão é obscuro quando contém alguma passagem
cujo sentido não se compreenda e é ambíguo quando
permita interpretações diferentes.
III — Um acórdão proferido em processo cautelar que não
toma posição sobre a natureza revogatória ou interpretativa de um acto administrativo. por a considerar desnecessária para a apreciação do pedido de tutela cautelar, não enferma, por esse facto, de obscuridade, pois
a questão de determinação de tal natureza dever ser
objecto do processo principal.

Mas, entendeu-se que, quer seja atribuída natureza interpretativa,
quer seja atribuída natureza revogatória ao acto suspendendo, a suspensão de eficácia em nada beneficiaria a posição da Requerente,
pois não evitaria prejuízos que já resultassem do acto de 26-5-2003,
e, por isso, não teria qualquer utilidade.
Por isso, não há qualquer ponto no referido acórdão que seja necessário esclarecer, designadamente o da natureza do acto suspendendo, que o Tribunal entendeu irrelevante para concluir pela inutilidade da providência referida.
2 - Constata-se que o acórdão de fls. 450-476 é omisso quanto
à taxa de justiça.
Assim, ao abrigo do art. 667.o, acordam em fixar as custas devidas
por aquele acórdão em 95 euros, com 50 % de procuradoria.
Assim, acordam:
- em indeferir o pedido de esclarecimento;
- fixar as custas devidas pelo acórdão de fls. 450-476 em 95 euros,
com 50 % de procuradoria;
- condenar a Requerente em custas pelo presente pedido de esclarecimento em 85 euros de taxa de justiça.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Jorge de Sousa (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio Barbosa.
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Recurso n. 799/04. Recorrente: Auto Rali, SA. Recorrido: Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais. Relator: Ex.mo Juiz Conso. Dr.
Jorge de Sousa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - AUTO RALI, SA, vem pedir a aclaração do acórdão de 1-9-2004.
O art. 669.o do C.P.C. permite às partes requererem ao tribunal
que proferiu a sentença ”o esclarecimento de alguma obscuridade ou
ambiguidade que ele contenha”.
Esta norma é aplicável aos acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo por força do preceituado nos arts. 716.o, 749.o e 762.o
do C.P.C. e 169.o do C.P.T.
Como ensina ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, volume V, p. 151:
«Se a sentença contiver alguma obscuridade ou ambiguidade, pode
pedir-se a sua aclaração. A sentença é obscura quando contém 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. É evidente que em
última análise, a ambiguidade é uma forma especial de obscuridade.
Se determinado passo da sentença é susceptível de duas interpretações
diversas, não se sabe ao certo, qual o pensamento do juiz.»
No caso dos autos, a reclamante refere que a decisão reclamada
é obscura sobre a natureza do acto suspendendo.
Não cabe ao Tribunal, num processo cautelar decidir questões jurídicas cuja resolução não é necessária para proferir a decisão cautelar
e que têm o seu lugar próprio de apreciação na decisão que apreciar
a causa principal.
No acórdão referido refere-se expressamente que não é clara, pelo
que consta do processo de suspensão de eficácia, a natureza do acto
suspendendo.

Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Poderes de cognição do Supremo Tribunal Administrativo em
recurso jurisdicional quando o processo foi inicialmente julgado por um tribunal tributário de 1.a instância. Repartição
do ónus da prova nos casos ditos de ”facturas falsas”.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Os juízos probatórios emitidos pelo Tribunal Central
Administrativo a partir da livre convicção formada com
base nos elementos probatórios recolhidos no processo,
tendo este sido inicialmente julgado por um tribunal
tributário de 1.a instância, não podem ser censurados
pelo Supremo Tribunal Administrativo, no recurso jurisdicional que seja chamado a decidir.
2 — Tendo a Administração Fiscal, por considerar seriamente indiciado não se terem efectivamente realizado as
operações consubstanciadas em determinadas facturas,
existentes na escrita do contribuinte, não considerado
como custos os montantes delas constantes, não precisa
de demonstrar a falsidade de tais documentos, bastando-lhe evidenciar a consistência daquele juízo, incumbindo ao contribuinte provar a realidade das ditas
operações.
Recurso n.o 810/04. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: Vamaro
- Construção Civil, Lda. Relator: Ex.mo. Juiz Cons.o. Dr. Baeta
de Queiroz.
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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 negou provimento ao recurso que para
ali interpusera de sentença do M.mo Juiz da 2.a Secção do 3.o Juízo
do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa, a qual julgara procedente a impugnação judicial da liquidação de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo ao exercício do ano
de 1992, deduzida por VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.
Formula as seguintes conclusões:
«1.
A impugnante fez constar da sua contabilidade pagamentos feitos
a uma tal “Vilas e Novais, Lda” no valor de 67 452 500$00.
2.
A FP tentou apurar a realidade destas facturas e deparou com
um quadro de inexistência fiscal e objectivo da emitente das mesmas.
3.
Esta emitente não fizera quaisquer declarações periódicas de IVA,
nem apresentara os modelos 22.
4.
E no local indicado como o da sua sede e instalações nada se
encontrou.
5.
Razão pela qual e muito naturalmente se demonstrou impossível
chegar ao contacto com alguém que a representasse ou que com
ela tivesse quaisquer ligações e se frustraram, também, todas as tentativas de notificação por via postal.
6.
Pelo que o único sinal da sua existência é ainda hoje a referência
contida na contabilidade da impugnante.
7.
E nestas circunstâncias parece-nos não existir fundamento para insistir na presunção de veracidade das facturas, que, pelo contrário,
estaria liminarmente afastada.
8.
Não podendo o MD Acórdão, perante tal realidade, entender que
os factos eram insuficientes para desconsiderar as facturas em causa
e inverter o ónus da prova.
9.
Até porque esta é, inegavelmente, uma SITUAÇÃO LIMITE, que
impede mesmo a AF de ir mais longe, por não ser uma polícia de
investigação.
10.
A montagem feita para dar credibilidade às facturas termina com
a emissão de cheques cujo valor nunca passou pela conta bancária
da emitente das facturas e que, como consta dos autos foram levantados PESSOALMENTE e em NUMERÁRIO por agente ligado
à referida empresa.
11.
E para todas estas situações se prevê e justifica, no mínimo, a
inversão do ónus da prova (ver comentários contidos no próprio Acórdão e acima transcritos) e no caso, por a mesma não ter sido decretada,
a manutenção da liquidação efectuada.
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12.
A lei e a doutrina são suficientemente claras e perante os factos
constantes dos autos, que só por si constituem indícios muito sérios
da elevada probabilidade de as facturas serem falsas, o ónus da prova
deveria ter sido invertido e a impugnante obrigada a fazer a prova
da existência da emitente das facturas e da verdade das mesmas.
13.
Não o tendo feito o MD Acórdão fez errada interpretação dos
factos e errada interpretação e aplicação, também, do disposto no
art. 23.o do CIRC, muito especialmente do seu n.o 2.; 121.o do CPT,
hoje art. 100.o do CPPT e 74.o, 75.o n.o 2, alínea a) (“indícios fundados”) e alínea b) (“dever de esclarecimento”) e 76.o (“critérios
objectivos”) todos da Lei Geral Tributária. E, impunha-se, por isso
a manutenção da liquidação.
14.
De qualquer modo nunca poderia o MD Acórdão alicerçar o seu
entendimento em meras hipóteses teóricas, que ele próprio suscita
e a que também dá resposta, em desfavor de uma análise objectiva
dos factos e da verdade material, como faz.
«Razão pela qual 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 junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso não merece provimento, pois o que a recorrente
põe em causa são juízos probatórios resultantes da livre apreciação
das provas pelo Tribunal recorrido, os quais ficam de fora do alcance
da sindicância por este Supremo Tribunal Administrativo.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes Adjuntos.
2. Vem assente a factualidade seguinte:
“1) A impugnante dedica-se à indústria de construção civil e obras
públicas;
2) Foi sujeita a fiscalização, relativamente ao exercício de 1992,
tendo a mesma constatado:
a) Possui contabilidade organizada, processada através de meios
informáticos, com boa ordem na conservação dos elementos de escrita,
de fácil e eficiente consulta;
b) Em 1992 apresentou proveitos que totalizaram 262.192.282$00;
c) A Câmara Municipal de Lisboa é o principal cliente, correspondendo a 90 % da sua facturação;
d) Pelo cruzamento dos elementos contabilísticos da impugnante
e da CML verificou-se a existência de coincidência e valores;
e) Relativamente à análise dos custos, foram seleccionados os quatro
maiores fornecedores/prestadores de serviços para análise cruzada:
I) Quanto a três deles, não obstante não se encontrarem cadastrados
em IVA e IR (ou não terem apresentado declaração de rendimentos)
foram efectuadas diligências junto dos mesmos, concluindo-se pela
inexistência de indícios que levassem a pôr em causa a não aceitação
como custos das facturas por si emitidas;
II) Quanto a “Vilas & Novais, Ld.a”, que representa mais de 50 %
dos subcontratos da impugnante (67.452.500$00, líquidos de IVA):
a) Não apresentou declaração mod. 22 de IRC nem declarações
periódicas de IVA;
b) Foram infrutíferos os telefonemas e a deslocação à sede com
vista a contactar pessoalmente a firma;
c) Foi notificada para apresentar a sua contabilidade, não o tendo
feito;
8
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d) Face a tal comportamento e à consideração de que não dispunha
visivelmente de estrutura humana e material que lhe permitisse prestar
serviços no valor de 75.244.900$00, considerou estar-se perante indícios de fraude fiscal, propondo a não aceitação como custos das
facturas por si emitidas;
3) Tal proposta foi acolhida tendo, em consequência, sido corrigido
o lucro tributável (considerando outros aspectos que não são objecto
de impugnação) e liquidado IRC no montante de 33.416.919$00.
4) No relatório da fiscalização que sustenta a liquidação, elaborado
em Outubro de 1994, consta o seguinte:
«4.3.1.4 - Vilas & Novais, Ld.a:
A firma ”Vilas & Novais, Ld.a” NIPC (. . .) e actividade declarada
no sector da construção civil, é o principal subcontratado, com uma
facturação de 67.452.500$00, líquida de IVA, representando cerca
de 50 % do total dos subcontratos, a que acresceu o IVA de (. . .).
Consultada a base de dados do S.I.T. da D.G.C.L. relativamente
ao exercício de 1992, verificou-se não ter apresentado a declaração
Mod. 22 de IRC nem qualquer declaração periódica de IVA.
Tendo resultado infrutíferas as diversas tentativas levadas a cabo
para contactar com a firma “Vilas & Novais, Ld.a”, quer através do
telefone quer de deslocações ao local da sua sede, procedeu-se à
notificação da contribuinte a fim de apresentar os livros e registos
da contabilidade e respectivos documentos de suporte, relativos ao
exercício de 1992, que não foi cumprida nem no dia e hora nela
fixados nem até à presente data.
Atendendo ao comportamento do contribuinte, aliado ao facto de
que a firma visivelmente não dispõe de estrutura humana e material
que lhe permitisse prestar serviços à Vamaro no valor total de
75.244.900$00, e que fazem pressupor estarmos perante a possível
prática de crime de fraude fiscal, foi elaborada uma participação (. . .)
a fim de ser instaurado o correspondente Processo de Averiguações.
Propõe-se, em consequência, a não aceitação como custo para efeitos de IRC das facturas emitidas pela firma “Vilas & Novais, Ld.a”
com os números 0010, 0012, 0013, 0026, 0019, 0027, 0029, 0031, 0039
e 0035, contabilizadas pela Vamaro (. . .)”.
5) Dá-se aqui por reproduzido o teor das mencionadas facturas
n.os 0010, 0012, 0013, 0026, 0019, 0027, 0029, 0031, 0039 e 0035 emitidas pela firma “Vilas & Novais, Ld.a”, que constituem os documentos
juntos aos autos a fls. 117 a 126”.
3.1. A recorrida impugnou a liquidação de IRC relativo ao exercício
do ano de 1992, efectuada na sequência de exame à sua escrita, da
qual resultou a não aceitação como custos das importâncias de várias
facturas que a Administração considerou não corresponderem a operações efectivamente realizadas.
A sentença que apreciou a impugnação em primeiro grau de jurisdição entendeu que a Administração Fiscal não satisfizera o ónus
da prova dos fundamentos das correcções efectuadas, pois “no caso
concreto em análise a invocada simulação dos custos não aceites (. . .)
não se encontra suficientemente demonstrada”. Consequentemente,
anulou a liquidação, “na parte em que resulta do acréscimo ao lucro
tributável da quantia de 67.452.500$00”.
A Fazenda Pública recorreu jurisdicionalmente para o TCA, mas
ainda desta vez não obteve êxito, pois também este Tribunal considerou “que a AF não logrou provar o bem fundado da formação
da sua convicção das operações subjacentes às mencionadas facturas,

1551
e na falta dessa prova a questão relativa à legalidade do seu agir
tem de ser resolvida contra ela, uma vez que tem de ser ela a suportar
a desvantagem de não ter cumprido o ónus da prova que sobre si
impendia, de não ter convencido o tribunal quanto à verificação dos
pressupostos legais que lhe permitiam agir”.
Sempre inconformada, a Fazenda Pública volta a recorrer, agora
para este STA, com os fundamentos que se lêem nas conclusões das
suas alegações supra transcritas - ponto 1.2.
3.2. Conforme se extrai da leitura de tais conclusões, conjugadas
com as alegações de onde elas resultam, e tal como aponta o Ex.mo
Procurador-Geral-Adjunto, a recorrente diverge do aresto recorrido
porque, além do mais, e em súmula, este ”formulou o juízo conclusivo
de que a AF não logrou demonstrar a existência de indícios sérios
e objectivos, traduzindo uma probabilidade elevada de que as facturas
contabilizadas pela sociedade impugnante e emitidas por “Vilas &
Novais, Lda.” não titulavam operações económicas reais, antes se
baseando em simulações”.
Dizendo de outro modo: aonde o Tribunal recorrido afirma, expressamente, que a Administração não convenceu “o tribunal quanto
à verificação dos pressupostos legais que lhe permitiam agir”, a Fazenda Pública pretende ter demonstrado a convergência desses
pressupostos.
É, deste modo, contrariado pela recorrente Fazenda Pública um
juízo probatório elaborado pelo Tribunal a partir da livre convicção
formada com base nos elementos probatórios trazidos ao processo,
elementos esses cuja ponderação crítica não deixou o Tribunal convencido da verificação dos pressupostos que permitiriam à Administração desconsiderar as operações tituladas pelas apontadas facturas.
Ora, este Supremo Tribunal Administrativo não pode contrariar
este juízo, emitido pelo TCA, pois, tratando-se de um processo inicialmente julgado por um tribunal tributário de 1.a instância, os seus
poderes de cognição não abrangem a matéria de facto artigo 21.o,
n.o 4, do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais entretanto
revogado, mas aqui, ainda, aplicável.
3.3. Para além desta, que, tendo sede em matéria de facto, se não
pode apreciar, a recorrente coloca uma outra questão, esta de direito,
relativa ao modo como o TCA repartiu o ónus da prova.
É que, no seu entender, perante a situação de facto verificada,
em que lhe não foi possível contactar a emitente das facturas e apurar
o concreto circunstancialismo da sua emissão, o ónus da prova devia
inverter-se, passando a ser à impugnante que competia demonstrar
a realidade das operações comerciais por elas tituladas (conclusão 12).
Mas, no caso, foi isso mesmo que aconteceu: o TCA decidiu a
questão com base na inversão do ónus da prova.
Em regra, os contribuintes não precisam de demonstrar que os
documentos da sua contabilidade - designadamente, as facturas relativas a aquisições de bens ou serviços - correspondem a operações
efectivamente realizadas. Essa facturas presumem-se verdadeiras, pelo
que, de acordo com a regra do n.o 1 do artigo 74.o da Lei Geral
Tributária (LGT) (veja-se, ainda, o artigo 344.o do Código Civil),
é à Administração que cabe elidir a presunção, demonstrando que
assim não é.
Ora, o TCA não exigiu à Administração a prova de que as aquisições
tituladas nas facturas não tiveram lugar, isto é, não lhe imputou o
ónus da prova da falsidade das facturas.
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Na verdade, a prova de que tais operações efectivamente ocorreram
cabe ao contribuinte, desde que a Administração logre elidir a presunção de veracidade, ou seja, se convencer de que há indícios fundados de que as facturas não reflectem a realidade, mas uma
simulação.
O que o TCA pretendeu da Administração foi, exactamente, a
demonstração da existência desses indícios, o que é o mesmo que
dizer, dos pressupostos que legitimavam a sua actuação, ao desconsiderar os montantes daquelas facturas como custos. E foi porque
tal se não provou, e porque atribuiu o ónus respectivo à Administração
Fiscal, que o Tribunal decidiu contra ela.
Sem dizer, em momento algum, que a Administração devia provar
a falsidade das operações tituladas pelas ditas facturas.
Com efeito, para que a impugnação procedesse, a impugnante teria
que provar que, mau grado aqueles indícios (supondo que se provavam), eram verdadeiras as aquisições a que as facturas, supostamente, respeitavam.
Numa palavra, o TCA jogou, na prática, com a inversão do ónus
da prova, ao não se fazer impender sobre a Administração Fiscal
a prova da falsidade das facturas.
Porém, uma vez que a Administração não provou a convergência
dos pressupostos legitimadores da sua actuação, isto é, como não
se demonstrou a existência de indícios sérios de que as facturas não
eram conformes à realidade, a impugnação judicial não podia deixar
de proceder. É que, deste modo, a impugnante voltou a gozar da
presunção de veracidade das facturas, ficando dispensada da prova
dessa veracidade e a actuação da Administração, ao não as considerar,
é ilegal.
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 a sentença impugnada.
Sem custas.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Concurso de credores. Dívida relativa a contribuição para a
Segurança Social. Privilégio creditório.
Doutrina que dimana da decisão:
A dívida relativa a contribuição para a Segurança Social deve
ser admitida ao concurso de credores, por gozar de privilégio
creditório.
Recurso n.o 822/04-30, em que são recorrente o Ministério Público
e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, recorrida

a Fazenda Pública e de que foi relator o Ex.mo Cons.o Dr. Fonseca
Limão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):
O M.o P.o bem como o Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social (IGFSS) interpuseram recurso para este S.T.A. da sentença
do M.o Juiz do T.T. de 1a Instância de Lisboa, a fls 24 e seguintes,
que rejeitou liminarmente os créditos por este reclamados, relativos
a contribuições de Janeiro a Setembro de 2001 e juros.
O M.o P.o apresentou as seguintes conclusões:
«1 - Na execução fiscal em causa foi penhorado um bem móvel,
em 5 de Julho de 2001.
2 - Os créditos reclamados pelo IGFSS, resultantes da contribuição
para a Segurança Social, gozam de privilégio mobiliário geral (art. 11.o
do DL 103/80, de 9 de Maio).
3 - Tal carácter real reflecte-se na preferência que é concedida
ao credor de ser pago com preferência a outros credores.
4 - Ainda que se entenda que os privilégios mobiliários gerais não
sejam garantias reais stricto sensu, sempre terá de se admitir que
consubstanciam causa legal de preferência enquadrável no conceito
lato sensu de garantias reais constante do art. 204.o do C.P.P.T.
5 - Se assim se não entendesse não se compreenderia a razão de
tais privilégios, pois que, não podendo os créditos respectivos ser
reclamados não poderiam os privilégios ser, directamente, concretizados.
6 - Ou seja, seguindo a doutrina da sentença recorrida, o legislador
dava com uma mão o que tirava com a outra. O que é inadmissível.
7 - E, como é sabido, na interpretação da lei, deve ser tida, sobretudo, em conta a unidade do sistema jurídico (artigo 9.o do C.C.).
8 - A douta sentença recorrida fez uma incorrecta interpretação
e aplicação da lei, tendo violado os normativos insertos nos artigos 240.o do CPPT e 11.o do DL 108/80, de 9 de Maio”.
Por sua vez, o I.G.F.S.S. concluiu como segue:
Nos termos dos arts. 10.o e 11.o do DL 103/80, de 09.05, 747.o,
o
n. 1, do C.C., os créditos por contribuição para a Segurança Social
e consequentes juros de mora gozam de um privilégio mobiliário e
imobiliário geral, sem que se lhe faça qualquer restrição de eficácia.
O privilégio creditório como sendo 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 (art. 733.o
do C.C.).
A consagração do privilégio imobiliário geral a favor da Segurança
Social, sem qualquer limitação, obriga à aplicação da regra fixada
no art.o 751.o do C.C.
A salvaguarda do interesse público implica um privilégio creditório
muito forte que permita o cumprimento adequado da obrigação constitucional atribuída ao Estado (art. 63.o da C.R.P.).
Considerável jurisprudência se tem pronunciado nesse sentido.
Cumpre decidir.
O crédito reclamado pelo I.G.F.S.S., relativo a contribuições para
a Segurança Social, não foi graduado por ter sido entendido que,
inexistindo penhora ou arresto ou qualquer garantia real, não podia
ser admitido ao concurso de credores.
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Porém, os recorrentes afirmam que o dito crédito, por gozar de
privilégio creditório, deve ser admitido e graduado.
Dispõe o art. 240.o do C.P.P.T. o seguinte:
«1- Podem reclamar os seus créditos . . . os credores que gozem
de garantia real sobre os bens penhorados.»
Interpretando este inciso, afirmou-se no acórdão do S.T.A. de
4/2/04, rec. 2078/03, que “o art. 240.o n.o 1 do C.P.P.T. deve ser interpretado amplamente, de modo a terem-se por abrangidos na sua
estatuição não apenas os credores que gozem de garantia real, stricto
sensu, mas também aqueles a que a lei substantiva atribui causas
legítimas de preferência, designadamente, privilégio creditório”.
Ora, o dito crédito, por força dos arts. 10.o e 11.o do D.L. 103/80,
de 9/Maio, goza de privilégio creditório, mobiliário geral e imobiliário.
Assim, tendo a penhora incidido sobre um bem móvel forçoso é
concluir, face aos arts. 10.o e 11.o do D.L. 103/80, de 9 de Maio,
que o crédito em análise goza de privilégio creditório e, por isso,
deve ser admitido ao concurso de credores, graduando-se no lugar
que lhe competir, nada obstando.
Termos em que se acorda em conceder provimento aos recursos
e em revogar a sentença recorrida, seguindo-se os demais termos.
Sem custas.
Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Vítor
Meira — Jorge de Sousa (vencido, pelas razões que indiquei em acórdão
de que fui relator (por exemplo o acórdão 442/04, de 16.6.2004).

Acórdão de 27 de Outubro de 2004.
Assunto:
Nulidade de sentença. Omissão de pronúncia.
Doutrina que dimana da decisão:
A sentença é nula, por omissão de pronuncia, nos termos
do disposto nos arts.os 125.o do CPPT e 668.o, n.o1, al. d)
do CPC, quando o juiz deixe de se pronunciar sobre questões
que devesse apreciar, face ao preceituado no art.o 660, n.o 2
do CPC.
Recurso n.o 1870/03-30, em que são recorrente a IMOMURO - Sociedade Imobiliária, SA.; e recorrida a Fazenda Pública, de que
foi relator, o Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - IMOMURO - Sociedade Imobiliária, SA, com sede na rua
João Mendonça, n.o 505, Senhora da Hora, Matosinhos, não se conformando com a sentença do Tribunal Tributário de 1.a Instância
do Porto, que julgou improcedente a impugnação judicial do acto
de liquidação adicional de IVA, relativo ao 4.o trimestre de 1998,
no valor de 1.339.149.400$00 e de juros compensatórios no valor de

36.982.537$00, dela vem interpor o presente recurso, formulando as
seguintes conclusões:
1. A douta Sentença padece de nulidade prevista nos artigos 125.o
do CPPT e 668.o, n.o 1, al. d), do CPC, mais concretamente de falta
de pronúncia (e violação do disposto no artigo 660.o, n.o 2, do CPC).
2. Isto quanto ao invocado vício de violação do disposto no n.o
6 (actual n.o 7) do artigo 60.o da LGT com respeito ao direito de
audição exercido pela Recorrente em 17.06.1999.
3. Com efeito, tendo a Recorrente invocado que a AF, com respeito
a este direito de audição, limitou-se a reproduzir parte da argumentação da Recorrente, omitindo qualquer apreciação crítica e fundamentada sobre a mesma, o M.mo Juiz a quo não tomou qualquer
posição sobre esta matéria.
4. Aquele artigo 60.o, n.o 6 (actual n.o 7), da LGT impõe que os
elementos, de facto ou de direito, invocados pelo contribuinte no
exercício do direito de audição, sejam objecto de apreciação pela
AF, sob pena de vício de forma por deficiência de fundamentação
e de vício de violação do disposto nos artigos 60.o, n.o 1, al. e), e
n.o 6 (actual n.o 7) e 77.o da LGT, 8.o do CPA, 45.o do CPPT e
267.o, n.o 5, da CRP, como é o caso.
5. Por conseguinte, a douta Sentença recorrida omitiu indevidamente estas disposições legais.
6. Também quanto ao vício da falta de fundamentação, a douta
Sentença omitiu ainda indevidamente o disposto nos artigos 87.o e
90.o, n.o 4, do CIVA, 19.o, al. b), 21.o e 82.o do CPT (em vigor ao
tempo), 125.o, n.o 2, do CPA, 77.o da LGT e 268.o, n.o 3, da CRP.
7. das quais se extrai claramente que os contribuintes têm direito
à:
(i) fundamentação integral e expressa, de facto e de direito, do
acto tributário; e à (ii) notificação dessa fundamentação juntamente
com o respectivo acto tributário.
8. Não foi o caso, sendo que quanto à liquidação de juros compensatórios não se compreende inclusivamente como é que se apurou
o respectivo montante, em violação do disposto no artigo 35.o, n.o 9,
da LGT, o que equivale a falta de fundamentação (artigo 125.o, n.o 2,
do CPA).
9. No mínimo a liquidação de juros compensatórios padece de erro
de cálculo, vício invocado e não apreciado na douta Sentença recorrida,
em violação do disposto no supra referido artigo 660.o, n.o 2, do
CPC, omissão esta, também ela, uma nulidade da Sentença, nos termos
do artigo 125.o do CPPT.
10. A única “fundamentação” existente (de ambas as liquidações)
é o relatório transcrito na al. a) da matéria de facto provada, o qual
se refere tão só ao indeferimento parcial do pedido de reembolso
de IVA do 4.o Trimestre de 1998.
11. não apontando para quaisquer liquidações adicionais de IVA,
muito menos de juros compensatórios, liquidações estas que então
não faziam qualquer sentido pois o direito de dedução ainda era
inócuo, ainda não se havia materializado no correspondente reembolso
de imposto.
12. Com efeito, da matéria de facto provada extrai-se que as liquidações foram motivadas por factos adicionais e supervenientes ao
dito relatório - a descoordenação da Administração Fiscal ao efectivar
na íntegra aquele reembolso, sem atender ao conteúdo do dito relatório, que a tal impedia [cfr. n) e o) da matéria de facto provada].
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13. Assim sendo, deveria ter sido aberto procedimento tributário
específico de liquidação que terminasse com as liquidações “sub judice”, no âmbito do qual fossem respeitados os direitos do contribuinte, designadamente o direito à correspondente fundamentação,
o que não foi o caso.
14. Prejudicando-se com isso também o direito de audição do contribuinte consagrado no artigo 60.o, n.o 1, al. a), da LGT - de ser
ouvido antes e para as projectadas liquidações, com prazos peremptórios de pagamento, para mais de valores desta magnitude.
15. Ser ouvido para um projectado indeferimento de um pedido
de reembolso de IVA, como aconteceu, é bem diferente de ser ouvido
antes de uma projectada liquidação adicional de IVA e Juros Compensatórios (veja-se a destrinça feita entre as als. a), b) e e) do n.o 1
do artigo 60.o da LGT).
16. Mesmo o actual artigo 60.o, n.o 3, da LGT (redacção da Lei
n.o 16-A/2002, de 31/5, que não estava em vigor à data dos factos)
não dispensa o direito de audição antes das liquidações se estas se
basearem em factos ou circunstâncias supervenientes relativamente
aos quais não haja sido concedida ao contribuinte oportunidade de
ser previamente ouvido, como foi o caso.
17. Por conseguinte, a douta Sentença recorrida violou também
o disposto nos artigos 35.o, n.o 9, e 60.o, n.o 1, als. a), b) e e), n.o
2 e n.o 3 (redacção da Lei n.o 16-A/2002, de 31/5, se por hipótese
se admitir a aplicação retroactiva deste preceito) e n.o 5 da LGT.
18. Por outro lado, as notificações das liquidações são inválidas
por não conterem a respectiva fundamentação integral, de facto e
de direito, tão pouco a totalidade das correspondentes operações de
cálculo e apuramento, em violação dos referidos preceitos (vide supra
in 6.).
19. Permanecendo essa invalidade das notificações das liquidações
passados que estão mais de 4 anos relativamente aos factos, aquelas
já caducaram, atento o disposto nos artigos 45.o, n.o 1, da LGT, 88.o
do CIVA e 268.o, n.o 3, da CRP, indevidamente omitidos na douta
Sentença.
20. Sem prejuízo, é ilegal e inconstitucional a interpretação da douta
Sentença segundo a qual o artigo 13.o, n.o 2, da dita Lei n.o 16-A/2002,
de 31/5, ao atribuir “carácter interpretativo” à nova redacção do artigo 60.o, n.o 3, da LGT, permite uma aplicação retroactiva deste
preceito aos factos.
21. Para que seja legítimo atribuir “carácter interpretativo” a um
preceito legal é necessário que o novo artigo 60.o, n.o 3, da LGT
viesse consagrar uma das interpretações plausíveis do disposto no
artigo 60.o, n.os 1, al. a), e 2, da LGT na redacção inicial (com a
qual os interessados, por isso, podiam contar à data); não era o caso.
22. Com efeito, independentemente da qualificação atribuída pelo
legislador, há que aferir se em substância estamos em face de uma
lei interpretativa (nos termos e com os efeitos do n.o 1 do artigo
13.o do CC) ou, ao invés, de uma “lei inovadora”, o que a douta
Sentença omitiu.
23. Por outro lado, sai beliscada uma das garantias fundamentais
dos contribuintes - da participação nas decisões que lhes dizem respeito
(direito de audição prévia) - onde valem com particular acuidade
os princípios constitucionais da legalidade e da irretroactividade das
leis fiscais, consequentemente violados (cfr. artigos 103, n.os 2, e 3,
da CRP, 8.o, n.o 1, e 12.o, n.o 1, da LGT, 12.o, n.o 1, do CC, e Acórdão
do Tribunal Constitucional de 22.05.2000, supra cit.).
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24. A atribuição de carácter retroactivo à disposição legal em apreço
viola também os direitos e expectativas legítimas adquiridas à luz
da lei vigente à data dos factos (cfr. artigos 12.o, n.o 1, e 13.o, n.o 1,
do CC).
25. Com efeito, a admitir-se a retroactividade da nova redacção
do artigo 60.o, n.o 3, da LGT então temos situações de facto verificadas
à luz do mesmo quadro legislativo que terão um tratamento jurídico
oposto em função da maior ou menor celeridade na sua apreciação,
em violação dos princípios constitucionais da igualdade e justiça (artigos 55.o da LGT, 5.o e 6.o do CPA e 266.o da CRP).
26. Ao contrário do que se refere na douta Sentença, não houve
qualquer transmissão do direito à dedução de IVA, muito menos
pretende a Recorrente que lhe seja reconhecido o direito de deduzir
IVA liquidado à Contimobe;
27. a Recorrente pretende sim deduzir o IVA que lhe foi liquidado
pela EI Colombo na escritura pública de compra, nos termos dos
artigos 7.o do DL n.o 241/86, de 20/8, e 35.o, n.o 5, do CIVA (vide
escritura pública).
28. Conforme se extrai do disposto nos artigos 9.o, n.o 30, 12.o,
n.o 4, 6 e 7, e 19.o e segs. do CIVA, e 4.o, n.os 1 e 2, do DL n.o 241/86,
de 20/8, o exercício do direito de dedução do IVA só passa a ser
possível a partir momento da emissão do certificado de renúncia à
isenção de IVA a favor da Recorrente, momento este em que a Recorrente já havia adquirido a posição contratual à Contimobe.
29. Por conseguinte, aquele direito de dedução de IVA nasceu
tão só na esfera da Recorrente, pelo que só esta o poderia ter deduzido.
30. A Contimobe, conforme resulta da matéria de facto provada,
nunca chegou a adquirir o direito de dedução do IVA que suportou,
já que nunca reuniu as condições legais para o fazer, pelo que nunca
poderia transmitir esse direito à Recorrente - não se pode transmitir
o que não se tem.
31. Assim, a douta Sentença, além de erro de julgamento, violou
o disposto nos artigos 9.o, n.o 30, 12.o, n.o 4, 6 e 7, e 19.o e segs.
do CIVA, e 4.o n.os 1 e 2 do DL n.o 241/86, de 20/8.
32. Tendo-lhe sido reconhecido o direito de renúncia à isenção
de IVA na transmissão do bem imóvel, a EI Colombo liquidou IVA
nos adiantamentos recebidos da Contimobe e da Recorrente por força
do disposto nos artigos 3.o, n.o 3, do DL 241/86, de 20/8, e 8.o, n.o 1,
al. c), e n.o 2, 28.o, n.o 1, al. b), in fine e 35.o, n.o 1, 2.a parte, do
CIVA.
33. A liquidação de IVA total e definitiva, por parte da EI Colombo,
foi feita com a celebração da escritura pública de venda, escritura
esta que in casu substituiu a factura exigida para efeitos de IVA,
nos termos do artigo 7.o do DL 241/86, de 20/8, constando da escritura
todas as indicações referidas no n.o 5 do artigo 35.o do CIVA.
34. Assim, com o devido respeito, é manifesto que a douta Sentença
omitiu e violou o disposto no artigo 7.o do DL 241/86, de 20/8, e
o n.o 5 do artigo 35.o do CIVA.
35. Se a EI Colombo liquidou ou não IVA em duplicado é questão
com a qual a Recorrente nada tem que ver; esta apenas sabe que
foi objecto de liquidação de IVA na escritura, por imposição e em
respeito dos preceitos referidos no parágrafo precedente [cfr., também,
artigo 2.o, n.o 1, al. c), do CIVA], jamais tendo deduzido IVA em
duplicado.
36. A Recorrente, em estrito cumprimento do disposto no artigo 4.o,
n.o 2, do DL n.o 241/86, de 20/8, solicitou o reembolso do IVA em
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causa apenas depois da celebração da dita escritura de compra e
da obtenção junto da AF do certificado de renuncia à isenção de
IVA na locação que por sua vez efectuou a jusante.
37. A douta Sentença enferma de erro de julgamento quando afirma
que o IVA em causa “não foi suportado” pela Recorrente, quer se
atribua a este “não suportado” o sentido de que o IVA não foi liquidado à Recorrente, quer o sentido de que o IVA não foi pago
pela Recorrente.
38. Que o IVA em causa foi liquidado na íntegra à Recorrente
pela EI Colombo, na forma legalmente devida (na escritura pública
de venda, que substituiu a factura), tal é indubitável em face do teor
da escritura e do artigo 7.o do DL n.o 241/86, de 20/8.
39. Por outro lado, conforme se deduz da matéria de facto provada,
é evidente que o IVA em causa foi integralmente pago (suportado
de facto) pela Recorrente.
40. Sendo certo que o IVA é independente do pagamento ou da
forma de pagamento, conforme se extrai do disposto nos artigos 7.o,
o
8. e 22.o do CIVA, preceitos indevidamente omitidos na Sentença
recorrida.
41. A dedução do IVA por parte de um sujeito passivo (não consumidor final) com esse direito não é um mero direito, mas uma
obrigação, atento o método do crédito de imposto em que assenta
a IVA.
42. Ao coarctar-se o direito à dedução de IVA à Recorrente, quando
esta reunia todas as condições para o deduzir, introduzem-se efeitos
cumulativos de encargo de imposto que não se coadunam com a
neutralidade do IVA em relação ao número de agentes económicos
e estágios por que passa o bem ou serviço.
43. O entendimento da douta Sentença recorrida conduz a uma
acumulação sucessiva de IVA não dedutível quanto mais numerosas
tivessem sido as cessões de posição contratual entre a celebração
do contrato promessa e a celebração da escritura pública, o que contraria em tudo a pretendida neutralidade do IVA.
44. Tudo se passou como se não tivesse havido uma cessão de
posição contratual intermédia; tudo se passou como se o contrato
promessa de compra e venda tivesse sido celebrado entre a EI Colombo e a Recorrente; eis a neutralidade fiscal do IVA.
45. Em suma, a Recorrente agiu em escrupuloso cumprimento do
disposto nos artigos 4.o, n.os 1 e 2, e 7.o do DL n.o 241/86, de 20/8,
12.o, n.os 4, 6 e 7, 19.o e 91.o, n.o 2, do CIVA, preceitos violados
pela douta Sentença.
46. Os interesses da Fazenda Pública em nada foram beliscados
a EI Colombo liquidou o IVA em causa, entregou-o ao Estado e
apenas a Recorrente o deduziu, por uma única vez, conforme se extrai
da matéria de facto provada.
47. Também conforme resulta da matéria de facto provada, a Recorrente substituiu a posição da Contimobe sem pagar qualquer preço
pela cessão, limitando-se a reembolsar a Contimobe da totalidade
do encargo por esta suportado junto da EI Colombo, pelo que não
houve qualquer “valor acrescentado” intermédio.
48. A circunstância do certificado de renúncia à isenção de IVA
concedido à EI Colombo indicar como adquirente a Contimobe é
inócuo para efeitos da aferição da legitimidade do direito à dedução
de IVA por parte da Recorrente.
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49. Com efeito, essa questão meramente formal apenas pode contender com a EI Colombo - dela estar ou não habilitada a liquidar
IVA à Recorrente.
50. A Recorrente não sabia nem tinha obrigação de saber se e
em que termos havia sido reconhecido o direito de renuncia à isenção
de IVA à EI Colombo.
51. Não há sinais de que a Administração Fiscal haja posto em
causa a liquidação de IVA por parte da EI Colombo, designadamente
com respeito ao IVA liquidado nos adiantamentos directamente efectuados pela Recorrente à EI Colombo, cuja dedução não foi posta
em causa.
52. Mesmo na hipótese do IVA ser indevidamente liquidado, o
adquirente não perde o direito à sua dedução, conforme se extrai
do disposto nos artigos 2.o, n.o 1, al. c), e 19.o, n.o 1, al. a), do CIVA,
preceitos indevidamente omitidos na douta Sentença recorrida.
53. Consequentemente, sendo ilegítimas as liquidações de IVA e
juros compensatórios sub judice e havendo garantia pendente há mais
de 3 anos, a Recorrente tinha ainda direito de ser indemnizada pela
totalidade dos prejuízos incorridos com a sua prestação e manutenção,
tendo o M.mo Juiz a quo, por isso, interpretado e aplicado erradamente
o disposto nos artigos 53.o, n.os 1 e 2, e 100.o da LGT e 171.o do
CPPT.
A Fazenda Pública contra-alegou nos seguintes termos:
a) A douta sentença recorrida pronunciou-se sobre a questão suscitada pela recorrente de preterição do direito de audição antes da
liquidação.
b) A pronúncia sobre o direito de audição da recorrente não só
foi enunciada pela douta sentença, a fls. 404 como apreciada a fls. 410,
ao considerar que, no caso em apreço, não havia que ouvir novamente
o contribuinte por tal já ter ocorrido em sede de elaboração do relatório da inspecção.
c) Também a douta sentença se pronunciou sobre a alegada falta
de fundamentação, apreciando exaustivamente todos os elementos
dos autos relativos à mesma e concluindo que a liquidação tem todos
os elementos necessários para que se possa compreender a sua origem
e verificar se o cálculo dos juros está correcto.
d) Conforme o probatório da douta sentença o valor pago pela
Contimobe à Colombo é igual ao valor pago pela ora recorrente
à Contimobe.
e) No valor global pago pela Contimobe à Colombo estava incluído
o IVA liquidado pela Colombo à Contimobe.
f) A Contimobe não era sujeito passivo de IVA nem renunciou
à isenção.
g) Em razão do que não pode ser feita a dedução do IVA liquidado
à Contimobe e por esta pago.
h) Só com a realização da escritura pública entre a recorrente
e a Colombo pode ter lugar a dedução do imposto cuja isenção foi
objecto de renúncia.
i) O imposto dedutível é apenas o suportado pela impugnante ora
recorrente.
j) O processo de impugnação judicial não é o meio processual
adequado para conhecer de pedido de indemnização por prejuízos
decorrentes de um eventual erro de cálculo no apuramento do valor
da garantia.
k) A douta sentença recorrida deu cumprimento a todas as disposições legais aplicáveis e, designadamente, não violou os artigos 53.o,
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n.os 1 e 2, e 100.o da LGT e 171.o do CPPT, concluindo pela improcedência do recurso.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de ser negado provimento ao recurso, confirmando-se, assim, a sentença impugnada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) Relativamente à impugnante foi elaborado pelos Serviços de
Prevenção e Inspecção Tributária o relatório de folhas 18 a 22 do
proc. reclamação ap. o qual aqui se dá por integralmente reproduzido
para todos os efeitos legais e onde em síntese consta que: “A empresa
solicitou reembolso de IVA com referência ao 4.o trimestre de 1998,
no montante de 1.819.545.568$00.
(...) DESCRIÇÃO FACTUAL:
1 - Em 18/11/94 foi celebrado um contrato de promessa de compra
e venda entre as empresas “Empreendimentos Imobiliários Colombo,
S.A”, NIPC 501938966 e “Contimobe - Imob. Castelo de Paiva, S.A.”,
NIPC 500210160, através do qual a primeira promete vender à Segunda “grande superfície comercial” destinada a hipermercado e serviços conexos (Centro Comercial Colombo), com possibilidade de
cessão de posição contratual de qualquer das partes, mediante acordo
prévio.
2 - Decorria do referido contrato a obrigação, por parte da Contimobe, de efectuar adiantamentos à Colombo, emitindo esta notas
de lançamento com liquidação de IVA.
3 - Naqueles termos, a Contimobe efectuou adiantamentos à Colombo, desde 23/11/94 até 30/9/96, no montante global de
7.877.349.406$00, acrescido do correspondente IVA no valor de
1.339.149.400$00.
4 - Os pagamentos efectuados pela Contimobe à, Colombo a título
de adiantamentos, foram por aquela contabilizados pela movimentação das contas a débito 4481301 Adiant. p/conta Imob. Corpóreo
7.877.349.406$00 448130917 - Adiant. p/conta Imob. Corp./IVA
1.339.149.400$00 a crédito 12 - Bancos 9.216.498.806$00.
5 - A Contimobe não deduziu aquele IVA, uma vez que pratica
operações isentas nos termos do n.o 30 do artigo 9.o (sem direito
à dedução) e não renunciou à isenção de IVA nos termos do n.o
4 do art.o 12.o, por não satisfazer as condições impostas pelo n.o
6 do mesmo artigo, todos do CIVA: o imóvel estava em fase de
construção; não se conheciam quer o futuro arrendatário quer os
valores das rendas.
Dado que aquela empresa não estava em condições de exercer
o direito à dedução do imposto e face a um eventual pedido de renúncia à isenção de IVA, procedeu à contabilização dos adiantamentos, nos termos referidos no ponto anterior: separação do valor
base dos adiantamentos e respectivo IVA.
6 - Em 30/11/96 foi celebrado um contrato de cessão de posição
contratual entre a Contimobe e o sujeito passivo Imomuro (situação
prevista no contrato-promessa a que fizemos alusão no ponto 1 da
presente informação), pelo qual aquela empresa cedeu a esta todos
os direitos e obrigações assumidos com a Colombo, designadamente
os montantes referentes a adiantamentos efectuados até à data.
7 - Na sequência do contrato referido no ponto anterior a Contimobe saldou as contas relativas aos adiantamentos (4481301 e
448130917) por contrapartida da conta 268 Imomuro.
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8 - Ainda nos termos daquele contrato, o sujeito passivo, Imomuro
efectuou o respectivo pagamento à Contimobe (até 30/12/96), reembolsando esta pelos pagamentos por ela efectuados à Colombo a título
de adiantamentos, tendo efectuado os seguintes lançamentos contabilísticos:
A débito 3720101 - Adiant.p/conta Compras 7.877.349.406$00
3720109 - Adiant.p/conta Compras/IVA 1.339.149.400$00 a crédito
12 Bancos 9.216.498.806$00.
9 - Decorre também, do aludido contrato a obrigação de a Imomuro
efectuar os restantes adiantamentos à Colombo, o que de facto, aconteceu, no período compreendido entre 2/1/97 e 31/12/97, com emissão
por parte desta empresa, de notas de lançamento com liquidação
de IVA no montante global de 529.724.527$00, constante da listagem
de fornecedores apresentada pelo sujeito passivo nos termos da alínea
c) do n.o 2 do Despacho Normativo n.o 342/93, de 30 de Outubro.
A Imomuro procedeu à contabilização destes movimentos nos termos referidos no ponto anterior (contas 3720101 - Adiantamentos
p/conta de Compras; 3720109 - Adiantamentos p/conta de Compras/IVA).
10 - Em 11/12/98, por escritura pública, a “Colombo vende à Imomuro o imóvel, pelo valor de 11.026.829.468$00 acrescido de IVA
à taxa de 17 % no montante de 1.868.873.928$00, valores já recebidos
na íntegra, por força dos adiantamentos efectuados: contrato de compra e venda e pacto de preferência.
11 - O reembolso em causa foi solicitado após a escritura de transmissão a que nos referimos no ponto anterior e uma vez que em
29/12/97 a IMOMURO tinha renunciado à isenção de IVA prevista
no n.o 30 do Art.o 9.o do CIVA, com deferimento do pedido na
mesma data.
FUNDAMENTOS DA CORRECÇÃO:
O montante de IVA objecto de correcção, de 1.339.149.400$00,
foi liquidado pela Colombo à Contimobe, pelos adiantamentos por
esta efectuados àquela, no período compreendido entre 23/11/94 e
30/9/96.
Pela cessão da posição contratual, realizada em 30/11/96, entre a
Contimobe e a Imomuro, aquela cede a esta a sua posição assumida
com a “Colombo”, ficando o sujeito passivo, Imomuro, obrigado a
reembolsar a cedente na quantia de 7.877.349.406$00 acrescida de
IVA no montante de 1.339.149.400$00 (adiantamentos efectuados pela
cessionária à Colombo), tratando-se de uma mera decomposição do
preço da cessão e não de uma liquidação de IVA à Imomuro.
O IVA em causa foi liquidado pela Colombo à Contimobe, não
tendo esta exercido o direito à dedução do imposto, por não reunir
as condições legais impostas para tal e a que já fizemos referência
na presente informação.
Não há liquidação do IVA em questão, à Imomuro, pelo que esta
não o pode deduzir, nos termos do artigo 19.o do CIVA, desconhecendo-se a existência da figura jurídica da transmissão do direito à
dedução do imposto.
(...).
CONCLUSÃO E PARECER:
Em face do exposto somos do parecer que o pedido de reembolso
será de deferir parcialmente com correcção de IVA no montante
de 1.339.149.400$00.
Em nosso entender o sujeito passivo apenas teria direito à totalidade
do reembolso, com base na escritura final de compra e venda de
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11/12/98 realizada com a Colombo, se esta tivesse entregue nos Cofres
do Estado, com referência a Dezembro de 1998, o montante do imposto em causa (1.339.149.400$00), o que comprovadamente não
aconteceu.”
b) A impugnante foi notificada para exercer o direito de audição
relativamente ao projecto de conclusões do relatório de inspecção
- cfr. fls. 71 a 74.
c) A impugnante foi notificada da fundamentação das correcções
referida em a) por ofício datado de 14-07-1999, cuja cópia consta
de folhas 89 e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos
os efeitos legais.
d) Em 24-08-1999 foi efectuada à impugnante a liquidação adicional
n.o 99154084 referente a 1998 no valor de esc. 1.339.149.400$00, indicando-se na fundamentação o seguinte: “Liquidação adicional feita
nos termos do art.o 82.o do Código do IVA e com base em correcção
efectuada pelos Serviços de Inspecção Tributária”, cuja data limite
de pagamento ocorreu em 31-10-1999 - cfr. fls. 40.
e) Em 24-08-1999 foi efectuada à impugnante a liquidação de juros
compensatórios n.o 99154083 referente a 9812T no valor de esc.
36.982.537$00, indicando-se na fundamentação o seguinte: “Juros
compensatórios liquidados nos termos dos artigos 89.o do Código do
IVA e 35.o da Lei Geral Tributária, por ter sido retardada a liquidação
de parte ou da totalidade do imposto, por facto imputável ao sujeito
passivo. Imposto em falta sobre o qual incidem os juros
1.339.149.400$00 Período a que se aplica a taxa de juros de 1999/02/15
a 1999/07/06 Taxa de juro aplicada ao período - a equivalente a taxa
dos juros legais fixada nos termos do n.o 1 do art.o 559.o do Código
Civil”, cuja data limite de pagamento ocorreu em 31-10-1999 - cfr.
fls. 42.
f) Pela impugnante foi deduzida reclamação graciosa contra aquelas
liquidações em 28-01-2000 - cfr. fls. 2 do proc. reclm. apenso.
g) A impugnante foi notificada para exercer o direito de audição
na reclamação - cfr. fls. 58 a 61.
h) Aquela reclamação foi indeferida nos termos do despacho cuja
cópia consta de folhas 64 a 67 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
i) Damos aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos
legais o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre
Empreendimentos Imobiliários Colombo S.A. e Contimobe - Imobiliária de Castelo de Paiva, S.A. cuja cópia consta de folhas 113
a 138.
j) Damos aqui por integralmente reproduzido a cessão de posição
contratual celebrada entre Contimobe - Imobiliária de Castelo de
Paiva S.A. e Imomuro - Sociedade Imobiliária S.A., cuja cópia consta
de folhas 140 a 144.
k) Em 29-12-1997 foi certificado pelo Chefe da Repartição de Finanças do Concelho de Matosinhos que: “Imomuro - Sociedade Imobiliária S.A. pessoa colectiva n.o 503013790 (...), promitente compradora da fracção abaixo mencionada, renunciou, ao abrigo do n.o 4
do art.o 12.o do código do IVA, e em conformidade com o disposto
no Dec-Lei n.o 241/86, de 20 de Agosto, conforme requerimento apresentado nesta Repartição de Finanças, à isenção do Imposto s/ valor
acrescentado prevista no n.o 30 do art.o 9.o do CIVA, com referência
à seguinte Locação Imobiliária: Identificação do Prédio: Fracção autónoma a constituir, destinada a hipermercado e serviços conexos,
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com a área global de 29.489 m2, localizada nos piso zero e piso um,
com a área de 27.715 m2 no piso zero, afecta a actividade comercial
e a área de 1.774 m2 no piso um, afecta a escritórios, bem como
ainda um espaço destinado a contagem e guarda de valores, no piso
menos um, com a área de 74,6 m2 e as áreas de circulação vertical,
destinadas á instalação de passadeiras rolantes nos pisos menos um,
menos dois e menos três, com a área de 2.060 m2, integrada em
prédio urbano sito no gaveto da Avenida Lusíada e Avenida do Colégio
Militar, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa, ainda omisso na
matriz. Locatário: Sesagest - Projectos e Gestão Imobiliária S.A. (...)
Data da Renúncia à isenção: 29 de Dez. de 1997”. - cfr. fls. 147.
l) Damos aqui por integralmente reproduzida para todos os efeitos
legais a escritura pública de folhas 150 a 157, na qual foi declarado
que Empreendimentos Imobiliários Colombo, S.A., pelo preço de
11.026.829.468$00 acrescido de IVA à taxa legal de 17 % no montante
de 1.868.873.928$00 vende a Imomuro - Sociedade Imobiliária S.A.
a fracção autónoma designada pela letra “F”, correspondente a espaço
destinado a comércio, industrias complementares e serviços nomeadamente, Hipermercado, e que se desenvolve pelo piso zero, um e
dois - áreas técnicas - loja zero, zero, zero -, com acesso próprio
provindo do piso menos um por escadas/passadeiras e elevador interiores, ao nível do piso zero por corredores de público e técnicos
e com acesso aos restantes pisos por escadas interiores e corredores
técnicos, composta de áreas de venda, armazéns, zonas (...) sanitárias
e casa de máquinas, que faz parte do prédio urbano, vulgarmente
designado por “Centro Colombo”, sito em Benfica, na Avenida Lusíada, na freguesia de Benfica, concelho de Lisboa, descrito na Quinta
Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o número dois mil
e trinta, da dita freguesia de Benfica, (...), omisso na matriz, mas
pedida a sua inscrição em nove do corrente mês.”
m) Por despacho de 17/08/1999 foi deferido à impugnante pela
Direcção de Serviços do IVA o reembolso no valor de esc.
1.819.545.568$00 referente ao período de 1-10-1998 a 31-12-1998, tudo
conforme consta de folhas 159.
n) A administração fiscal vem a solicitar a COSEC - Companhia
de Seguros de Crédito S.A. a emissão de cheque a seu favor no valor
de esc. 1.376.131.937$00, referente ao Seguro-caução apólice
n.o 800747/00/2213, com o seguinte argumento: “da análise da informação prestada pelos Serviços de Inspecção tributária da Direcção
Distrital de Finanças do Porto, de que se junta fotocópia na parte
que interessa, elaborada na sequência de visita oportunamente efectuada ao sujeito passivo, constata-se que houve correcções técnicas
de IVA no quantitativo de 1.339.149.400$00, acrescido de
36.982.537$00, de juros compensatórios, verificando-se, deste modo,
que foi indevidamente restituído pelos serviços do IVA ao mencionado
sujeito passivo, o valor de 1.376.131.937$00.
Com vista à arrecadação do IVA em falta, que compreende, obviamente a importância indevidamente reembolsada, procedeu-se à
liquidação adicional que se impunha, notificando-se o sujeito passivo,
para efectuar o pagamento voluntário, tendo como prazo limite
31/10/99.” - cfr. fls. 161.
o) Sobre a matéria referida em n) versam os ofícios endereçados
à impugnante e cujas cópias constam de folhas 173 a 175 e que aqui
se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.
p) Por ofício de 13-07-2000 foi a impugnante notificada para prestar
garantia no montante de esc. 2.769.530.561$00 cfr. fls. 182 a 185.
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q) Por requerimento entrado em 19-07-2000 a impugnante requereu, que fosse recalculado o valor dos juros a garantir e consequentemente da garantia cfr. fls. 188 e 189.
r) O pedido referido em q) foi indeferido por despacho de
19-07-2000 - cfr. fls. 191.
s) Em 27-07-2000 a impugnante prestou garantia através de seguro
caução no valor de esc. 2.769.530.561$00 - cfr. fls. 197 a 199.
t) Em 18-08-2000 a impugnante interpôs recurso hierárquico do
despacho referido em r) - cfr. fls. 201 a 205.
u) Por ofício de 29-03-2001 foi a impugnante notificada para prestar
garantia no valor de esc. 1.892.249.620$00 e levantar a anteriormente
prestada ou reduzir a prestada àquele valor - cfr. fls. 211 a 214.
v) Em 06-04-2001 a garantia referida em s) foi reduzida para esc.
1.892.249.620$00 - cfr. fls. 217 e 218.
w) Com a garantia prestada em s) a impugnante suportou inicialmente mais esc. 6.393.244$86 e nos dois trimestres seguintes mais
esc. 1.129.499$00 em cada um do que seria que pagar se a garantia
inicial houvesse sido prestada por esc. 1.892.249.620$00, tudo conforme resulta dos documentos de folhas 239 a 242 e resulta do depoimento da 2.a testemunha inquirida.
x) Pela Repartição de Finanças do 13.o Bairro Fiscal de Lisboa
foi certificado que “Empreendimentos Imobiliários Colombo, S.A .(...)
renunciou ao abrigo do n.o 31 do art.o 9.o do Código do IVA, e
em conformidade com o disposto no Dec-Lei 241/86, de 20 de Agosto,
conforme requerimento apresentado nesta repartição de Finanças em
4 de Julho do ano em curso, à isenção do referido imposto com
referência à alienação do seguinte prédio:
IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OU FRACÇÃO:
Fracção autónoma a constituir no prédio urbano em fase de construção, denominado CENTRO COMERCIAL COLOMBO, sito no
gaveto da Avenida Lusíada com a Avenida do Colégio Militar, freguesia de Benfica, omissa na respectiva matriz. ADQUIRENTE:
CONTIMOBE - IMOBILIÁRIA DO CASTELO DE PAIVA, S.A.
(...) DATA DA RENUNCIA À ISENÇÃO 4 de Julho de 1995 VALOR DA VENDA: 11.133.123.000$00” - cfr. fls. 269.
y) Contimobe - Imobiliária Castelo de Paiva, S.A. tem como objecto
Compra de imóveis para revenda - cfr. fls. 272 e 285.
z) Imomuro - Sociedade imobiliária S.A. tem como objecto compra
e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento e gestão próprios ou alheios - cfr. fls. 298 e 299.
aa) Empreendimentos Imobiliários Colombo, S.A., tem como objecto a promoção, coordenação, desenvolvimento e gestão imobiliária,
nomeadamente de Centros Comerciais e prestação de serviços conexos. Compra e Venda, arrendamento, subarrendamento e exploração de bens imóveis e estabelecimentos comerciais - cfr. fls. 306
e 310 bb) Em 19-06-2001 a Administração fiscal procedeu à liquidação
a Contimobe da quantia de esc. 1.339.149.400$00 referente a IVA
de 1996, resultante de operações sem liquidação de imposto, liquidando na mesma data juros compensatórios referentes a 9611 no
valor de esc. 708.391.688$00, tudo conforme consta de folhas 329
e 331.
cc) As liquidações referidas em bb) foram anuladas - cfr. fls. 334
a 360.
3 - Nas conclusões 1.a a 5.a e 9.a da motivação do recurso argui
a recorrente a nulidade da sentença recorrida com fundamento em
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omissão de pronúncia [arts. 660.o, n.o 2, e 668.o, n.o 1, al. d), do
CPC e 125.o do CPPT].
Importa, assim, começar pela apreciação da referida nulidade, por
que prioritária (cfr. art.o 124.o do CPPT), já que a sua procedência
prejudica o conhecimento do mérito do recurso.
Como é sabido, a nulidade da sentença por omissão de pronúncia
verifica-se quando o tribunal deixe de se pronunciar sobre questões
que devia apreciar (cfr. art.o 125.o do CPPT).
Na falta de norma neste diploma legal sobre os deveres de cognição
do tribunal, há que recorrer à norma do art.o 660.o, n.o 1, do CPC,
por força do disposto no art.o 2.o, al. e), do CPPT.
Aquele normativo impõe ao Juiz o dever de conhecer todas as
questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a
outras.
O Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que, quando
o tribunal consciente e fundadamente não toma conhecimento de
qualquer questão, poderá haver erro de julgamento, se for errado
o entendimento em que se baseia esse conhecimento, mas não nulidade
por omissão de pronúncia.
Esta só ocorrerá nos casos em que o tribunal, pura e simplesmente,
não tome posição sobre qualquer questão que devesse conhecer, inclusivamente, não decidindo explicitamente que não pode dela tomar
conhecimento.
No caso em apreço, alega a recorrente, na referida conclusão 9.a,
que a decisão recorrida não se pronunciou sobre o invocado erro
de cálculo na liquidação dos juros compensatórios e que se traduzia
na omissão das razões que determinaram o seu período de cálculo,
bem como do próprio montante, sendo certo que nos termos do disposto no art.o 35.o, n.o 9, da LGT o cálculo dos juros compensatórios
deve ser explicado com clareza - insuficiência e obscuridade de fundamentação que equivale à falta de fundamentação (art.o 125.o, n.o 2,
do CPA).
Mas não lhe assiste razão.
Com efeito, da análise da sentença recorrida ressalta à evidência
que o M.mo Juiz a quo tratou expressamente esta questão. Aí se refere
que “no que concerne à liquidação dos juros compensatórios o que
sucede é que da mesma constam a norma legal com base na qual
aquela foi elaborada, o período do imposto a que se reporta, a disposição legal que determina a taxa de juro aplicada, o período relativamente ao qual aqueles foram contados e o valor dos juros
apurados.
Ou seja, a liquidação contém todos os elementos necessários para
que se possa compreender a sua origem e verificar se o cálculo dos
juros está correcto.
Destarte, no que ao vício de forma por falta de fundamentação
concerne não assiste razão á impugnante».
Pelo que não há, assim, omissão de pronúncia.
Deste modo e nesta parte, improcede a questão prévia suscitada
pela recorrente na citada conclusão 9.a.
Por outro lado, alega ainda a recorrente, nas conclusões 1.a a 5.a
da sua motivação do recurso que a sentença recorrida omitiu pronúncia
sobre a questão suscitada nos itens 45 a 48 da sua petição inicial
e que se prendia com o facto de a AF não ter emitido apreciação
crítica e fundamentada sobre os elementos novos invocados no seu
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termo de audição, concretamente, nos pontos 8.o, 9.o, 12.o a 14.o
e 23.o, sendo certo que o art.o 60.o, n.o 6 (actual n.o 7), da LGT
“impõe que os elementos, de facto ou de direito, invocados pelo contribuinte no exercício do direito de audição, sejam objecto de apreciação pela AF, sob pena de vício de forma por deficiência de
fundamentação...”.
E, aqui, assiste razão à recorrente.
Com efeito, compulsada a sentença recorrida verifica-se que o M.mo
Juiz a quo elegeu, nesta matéria, apenas a fundamentação do acto
de liquidação, como resulta de fls. 404 a 408.
Nenhuma referência ou alusão expressa é feita quanto à questão
assim suscitada.
Pelo que e nesta parte, atento o disposto nos arts. 660.o, n.o 2,
e 668.o, n.o 1, al. d), do CPC e 125.o do CPPT há que concluir pela
nulidade da sentença, por omissão de pronúncia.
4 - Nestes termos e na procedência desta questão prévia, acorda-se
em conceder provimento ao presente recurso e anular a decisão recorrida, por omissão de pronúncia, ordenando-se, assim, que os autos
baixem à 1.a Instância, a fim de ser proferida nova sentença que
leve em conta o agora decidido, ficando, deste modo, prejudicada
a apreciação dos restantes fundamentos do recurso.
Sem custas.

cito, nos termos do disposto no art.o 102.o, n.o 1, al. d),
do CPPT.
V — Tendo sido deduzido recurso contencioso daquele acto
de indeferimento tácito, deve ordenar-se a convolação
do processo para a forma de impugnação judicial, desde
que não seja manifesta a sua improcedência ou intempestividade e seja idónea a respectiva petição.
VI — Não faz sentido interpelar o TJCE sobre se os princípios
fundamentais do ordenamento comunitário, nomeadamente o princípio da efectividade, o princípio da protecção
da confiança legítima, o art.o 10.o do Tratado de Roma
ou qualquer outra disposição de direito comunitário impedem que o meio de revisão oficiosa previsto no sistema
procedimental e processual tributário português, pode ser
negado com o argumento de não permitir por em causa
a liquidação emolumentar indevidamente liquidada, por
esta se ter tornado inopugnável, uma vez que e por um
lado, o M.mo Juiz a quo decidiu, na sentença recorrida,
que aquele acto era impugnável através do pedido de
revisão oficiosa e, por outro, esta questão essencial de
direito comunitário a apreciar já foi decidida no acórdão
do TJCE de 17/11/98, proferido no processo n.o C-228/96.

Lisboa, 27 de Outubro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) — Mendes Pimentel — António Pimpão.

Recurso n.o 520/04-30, em que são recorrente Recheio - Cash & Carry, S.A. e recorrido o Notário do 4.o Cartório Notarial de Lisboa,
e de que foi relator o Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Assunto:
Emolumentos notariais. Nulidade da sentença. Oposição entre
os fundamentos e a decisão [art.o 668.o, n.o 1, al. c), do
CPC]. Acto de indeferimento tácito de pedido de revisão
oficiosa da liquidação. Recurso contencioso. Impugnação
judicial. Convolação. Desnecessidade de reenvio prejudicial.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Ocorre nulidade da sentença, por oposição entre os fundamentos e a decisão, quando ela contenha um vício
lógico.
II — Não existe um vício deste tipo quando, depois de ter considerado que o acto de indeferimento tácito do pedido
de revisão oficiosa do acto de liquidação emolumentar
era ilegal, por estarem preenchidos os seus pressupostos,
o juiz não anula, em consequência, esse acto.
III — O meio processual adequado para reagir contra o acto
de indeferimento tácito do pedido de revisão do acto de
liquidação emolumentar, uma vez que comporta a apreciação da legalidade deste acto, é a impugnação judicial.
IV — Pelo que o prazo para deduzir a impugnação conta-se
a partir da formação da presunção de indeferimento tá-

1 - Recheio-Cash & Carry, SA, com sede na rua Tierno Galvan,
piso 9, letra J, Lisboa, não se conformando com a sentença do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa, que negou provimento ao recurso
contencioso de anulação do acto de indeferimento tácito do pedido
de revisão oficiosa da liquidação de emolumentos notariais, dela vem
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1.a - O recurso contencioso de anulação tem por objecto o acto
de indeferimento tácito do pedido de revisão oficiosa de uma liquidação emolumentar;
2.a - Existindo erro na forma de processo, por ser a impugnação
judicial o meio adequado para atacar judicialmente esse indeferimento, deveria o tribunal a quo ter procedido à respectiva convolação,
nos termos da lei;
3.a - Não é possível falar-se de inopugnabilidade dos actos tributários
enquanto a administração dispuser de poderes para a sua revisão;
4.a - A referida liquidação emolumentar ainda não se consolidou
na ordem jurídica, uma vez que o pedido de revisão oficiosa, apresentado antes do decurso do prazo de 5 anos estabelecido na lei,
interrompeu a contagem desse prazo;
5.a - A revisão oficiosa de um acto tributário pode ser desencadeada
por um pedido do contribuinte: existindo um erro imputável aos serviços, fica a administração constituída num dever legal de rever o
acto;
6.a - É ilegal o indeferimento do tempestivo pedido de revisão
oficiosa de liquidação emolumentar calculada em violação de normas
do Direito Comunitário;
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7.a - Inexistem, no presente processo, quaisquer causas que obstem
ao conhecimento do pedido: o mesmo é tempestivo e a eventual impropriedade do meio processual utilizado não pode determinar a absolvição do pedido, mas tão somente a convolação para o meio
adequado;
8.a - Em processo de recurso contencioso de anulação, constatando-se a ilegalidade de um acto de indeferimento, deve o mesmo ser
anulado, sob pena de intolerável contradição entre o corpo da decisão
judicial e os seus fundamentos.
9.o - Tendo o STA afirmado que o prazo de 90 dias previsto para
a impugnação judicial era incompatível com o princípio da efectividade, apontou, não obstante, o meio alternativo do pedido de revisão
oficiosa como forma de tornar o sistema processual português, globalmente considerado, compatível com tal princípio.
10.o - Registando-se agora a negação, por intermédio da sentença
recorrida, do meio processual afirmado pelo STA como legítimo e
adequado, tendo em vista o cumprimento do princípio da efectividade,
cabe questionar o TJCE quanto à correcta interpretação de tal princípio e, ainda, do princípio da protecção da confiança legítima.
Requer-se, ainda, nos termos do art. 234.o do Tratado de Roma,
que a instância seja desde já suspensa e formulada ao TJCE a seguinte
questão prejudicial:
Os princípios fundamentais do ordenamento comunitário, nomeadamente o princípio da efectividade, o princípio da protecção da confiança legítima, o art. 10.o do Tratado de Roma ou qualquer outra
disposição de direito comunitário, impedem que o meio da revisão
oficiosa previsto no sistema procedimental e processual tributário português, tido como forma adequada de protecção dos direitos dos particulares em sede de restituição de quantias emolumentares indevidamente liquidadas por violação do direito comunitário pelo próprio
STA, possa ser negado com o argumento de não permitir por em
causa tais liquidações, por estas se terem tornado inopugnáveis?
A entidade recorrida contra-alegou nos termos que constam de
fls. 199 a 255, concluindo do seguinte modo:
1.a Não existindo uma norma que preveja a aplicação da LGT
de forma expressa, ou mesmo subsidiária, às taxas, terá de entender-se
que o regime dela constante é simplesmente aplicável às taxas a título
de analogia legis e como método de integração de lacunas. Essa aplicação analógica deverá ser demonstrada e justificada caso a caso.
2.a Existindo lei especial que regule os termos subjacentes a uma
situação jurídica de taxa, a LGT não poderá ser aplicada por analogia,
salvo quando se demonstre a existência de lacunas de previsão.
3.a Os termos da revisão das contas emolumentares por parte do
Director-Geral de Registos e Notariado previstos no n.o 2 do artigo 128.o do Decreto Regulamentar n.o 55/80 não podem ser ignorados
caso se pretenda proceder à integração de lacunas de direito tributário
emolumentar através do procedimento de revisão oficiosa previsto
no artigo 78.o da LGT.
4.a As situações jurídicas que fundamentam a existência do procedimento de revisão oficiosa nas taxas e nos impostos são radicalmente distintas, o que, em regra, afasta a aplicação analógica do
artigo 78.o da LGT, atentas as especificidades da situação jurídico-tributária emolumentar.
5.a O procedimento de revisão oficiosa de iniciativa da administração, mesmo entendendo-se que o particular o pode desencadear,

1569
não pode englobar juízos de legalidade ou ilegalidade da liquidação,
limitando-se a Administração à apreciação e eventual correcção de
erros materiais.
6.a Qualquer juízo de legalidade efectuado pela Administração Tributária fora dos prazos de reclamação ou impugnação judicial é
extemporâneo.
7.a Não se pode atribuir mais poder à Administração Tributária
em sede de revisão oficiosa do acto tributário, do que aquele que
decorre do regime geral de revogação administrativa até à remessa
do processo ao representante da Fazenda Pública (artigo 112.o do
CPPT).
8.a O poder de revisão oficiosa - enquanto acto rectificativo - reveste
uma intensidade menor do que o poder de revogação do acto nos
prazos legais, não podendo a Administração Tributária actuar de forma mais ampla em matéria de revisão oficiosa dos actos tributários
do que em sede de revogação fundada em ilegalidade.
9.a Mesmo que estes serviços pretendessem revogar o acto de liquidação com fundamento em invalidade (por iniciativa própria ou
provocada), nomeadamente a contrariedade com o direito comunitário, não o poderiam fazer, pois, os prazos que possibilitam essa
revogação de há muito que se encontram ultrapassados.
10.a Actos de revogação supervenientes ao decurso do prazo de
impugnação contenciosa só podem ter como fundamento apreciações
de mérito e não de legalidade. Daí que, ultrapassado o prazo para
o recurso contencioso, o acto tributário só possa ser revogado com
fundamento em “injustiça grave ou notória”.
11.a A possibilidade de utilização do regime da revisão oficiosa
do acto tributário como meio de impugnação indirecta de actos de
liquidação já há muito estabilizados, põe em causa a segurança jurídica,
tendo como consequência a total supressão dos prazos de impugnação
e reclamação para todos os actos da Administração praticados em
violação de lei, mormente naqueles casos em que o tributo não tenha
sido pago, em que a revisão se pode fazer a todo o tempo.
12.a A expressão “erro imputável aos serviços” encontra-se directamente relacionada com a actividade operacional da Administração
(o erro de facto, operacional ou material) e não com e não o erro
de direito, visando clarificar a situação de imputabilidade do dano
causado ao contribuinte em sede de responsabilidade da Administração.
13.a O artigo 78o, n.o 1, 2.a parte, da LGT é insusceptível de aplicação
como meio de impugnação de liquidações emolumentares definitivamente consolidadas na ordem jurídica em virtude de ter sido ultrapassado o respectivo prazo de impugnação com fundamento em
ilegalidade.
14.a Por outro lado, não estando em causa um acto tributário, mas
unicamente um acto administrativo em matéria tributária, o mesmo
não está abrangido pelo processo judicial tributário, por força do
disposto na alínea d) do n.o 1 do artigo 97.o do CPPT.
15.a Se o que se pede é a anulação do acto de indeferimento do
pedido de revisão oficiosa, não se pode extrair dessa causa de pedir
a restituição integral da quantia paga a título de emolumentos acrescida de juros indemnizatórios, pois, para tal, seria necessária a impugnação do acto de liquidação ou, então, intentar uma acção para
o reconhecimento de direito.
16.a E de facto, a sociedade recorrente, em 11 de Julho de 2001,
veio a deduzir uma acção para o reconhecimento de um direito em
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matéria tributária, no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa,
na qual é sindicado o acto de liquidação em causa no presente recurso.
A referida acção corre termos no referido Tribunal sob o n.o 10/2001,
do 4.o Juízo, 1.a Secção, encontrando-se a mesma pendente.
17.a Note-se, ainda, que, já tinha intentado um processo de impugnação judicial, que correu termos pela 2.a Secção, do 4.o Juízo,
do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa, sob o n.o 300159/02,
tendo o mesmo sido julgado improcedente por intempestividade na
sua interposição.
18.a O prazo de caducidade do direito à impugnação judicial e
o prazo relativo ao exercício do direito de intentar acção para o reconhecimento de direito estabelecidos pela ordem jurídica nacional
são plenamente compatíveis com os princípios da efectividade e da
equivalência decorrentes do direito comunitário.
19.a Tais prazos não estabelecem qualquer distinção em função
da violação ter ocorrido em relação a normas de direito nacional
ou de direito comunitário, o que satisfaz o princípio da equivalência,
e respeitam o princípio da efectividade, que proíbe o carácter impossível, excessivo ou particularmente difícil para o exercício dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária.
20.a O meio processual utilizado, por não atingir o acto de liquidação
nem determinar a restituição do indevido é insusceptível de desencadear o pagamento de juros indemnizatórios nos termos previstos
no artigo 43.o da LGT.
Pelo que o recurso deve ser julgado totalmente improcedente.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de “a sentença impugnada dever ser revogada e substituída por acórdão que ordene a convolação do recurso contencioso em impugnação
judicial”, concedendo-se, assim, provimento ao presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - Na sentença recorrida fixou-se a seguinte matéria de facto:
1. Em 05.11.1997, a recorrente procedeu a um aumento do seu
capital social de 100.000.000$00 para 1.000.000.000$00, outorgado no
4.o Cartório Notarial de Lisboa (cfr. certidão de escritura pública
de aumento de capital e alteração parcial do contrato de fls. 18 a
30 do processo administrativo apenso aos autos).
2. Na data e no cartório notarial referidos em 1., por ocasião do
mencionado aumento de capital, a recorrente foi debitada pela quantia
de 1.356.000$00 (6.763,70 euros), a título de liquidação de emolumentos notariais (cfr. prova documental de fls. 89 dos autos).
3. Aquela quantia for integralmente paga pela recorrente, na data
mencionada em 1. (cfr. prova documental de fls. 89 dos autos e de
fls. 39 do processo administrativo apenso).
4. O montante dos referidos emolumentos foi apurado através da
aplicação do n.o 1 art. 5.o da “Tabela de Emolumentos do Notariado
(aprovado pelo Dec-Lei n.o 197/83, de 2 de Novembro, e actualizado
pela Portaria 575/89, de 26 de Julho) (cfr. prova documental de fls. 89
dos autos e informação da entidade recorrida sobre o pedido de revisão
oficiosa da conta a fls. 16 e 17 do processo administrativo apenso).
5. Em 13 de Maio de 2002, a recorrente apresentou, junto dos
serviços da recorrida, pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação
dos emolumentos notariais (cfr. fls. 33 do processo administrativo
apenso).
6. O notário do 4.o cartório notarial de Lisboa não se pronunciou
até à presente data sobre o referido pedido de revisão oficiosa.
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7. Em 10.01.2003, deu entrada neste Tribunal a p.i. de recurso
contencioso cujo objecto consiste na alegada ilegalidade do indeferimento tácito do pedido de revisão oficiosa da liquidação dos emolumentos notariais referida em 2.
3 - Argui a recorrente, na sua motivação do recurso, a nulidade
da sentença recorrida por, no seu entender, haver contradição entre
os seus fundamentos e a decisão (conclusão 8.a).
Importa começar por conhecer desta questão, na medida em que,
podendo a sua solução afectar a validade da decisão recorrida, ela
é, logicamente, prioritária (art.o 124.o, n.o 1, do CPPT).
Esta nulidade, prevista nos arts. 125.o do CPPT e 668.o, n.o 1,
al. c), do CPC, ocorre quando entre a fundamentação e a decisão
existir um vício lógico.
Neste caso e como ensina o Prof. Alberto dos Reis, in CPC Anotado,
vol. V, p. 141, “a construção da sentença é viciosa, pois os fundamentos
invocados pelo juiz conduziram logicamente, não ao resultado expresso
na decisão, mas a resultado oposto”.
No caso em apreço, alega a recorrente que existe uma nulidade
deste tipo uma vez que, tendo o M.mo Juiz constatado que o indeferimento do pedido de revisão do acto tributário em apreciação
era ilegal, devia, em consequência, ter anulado o acto recorrido.
Salvo o devido respeito, não lhe assiste razão.
Com efeito, da parte discursiva da sentença recorrida, apreciando
a questão da ilegalidade do acto de indeferimento tácito do pedido
de revisão oficiosa do acto de liquidação emolumentar, constata-se
que o M.mo Juiz a quo entendeu que estavam preenchidos os seus
pressupostos legais. Sendo assim, ao concluir que esse indeferimento
era ilegal, esta decisão é perfeitamente compatível com os seus
fundamentos.
É certo que o M.mo Juiz podia ter ido mais longe e anular o acto
em causa, nos termos do disposto no art.o 136.o do CPA. Todavia,
esta omissão não consubstancia uma contradição entre os fundamentos
e a decisão. Esta situação que ocorre é antes de um erro de julgamento
da sentença recorrida quanto às consequências da declaração de ilegalidade do acto de indeferimento em causa.
Pelo que, não existindo, assim, qualquer vício lógico entre a fundamentação da sentença e a sua parte decisória, não se justifica a
sua anulação.
Termos em que se indefere a questão prévia assim suscitada, improcedendo o recurso nesta parte.
4 - Posto isto, passemos, então à apreciação do objecto do presente
recurso.
Consiste este em saber qual o meio processual adequado para reagir
contra o acto de indeferimento tácito do pedido de revisão oficiosa
de liquidação de emolumentos notariais.
Na sentença recorrida entendeu-se que era a impugnação judicial,
ao passo que a recorrente entende que é o recurso contencioso de
anulação e, para a hipótese de assim se não entender, sempre o Tribunal a quo devia ter procedido à respectiva convolação, nos termos
da lei.
Vejamos, então, se lhe assiste razão.
Dispõe o art.o 97.o, n.o 1, al. 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”.
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E na sua al. p) também “o recurso contencioso do indeferimento
total ou parcial ou da revogação de isenções ou outros benefícios
fiscais, quando dependentes de reconhecimento da administração tributária, bem como de outros actos administrativos relativos a questões
tributárias que não comportem a apreciação da legalidade do acto
de liquidação”.
A este propósito, ensina também o Ilustre Conselheiro Jorge Sousa,
in CPPT Anotado, 4.a ed., p. 426, 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. 97.o deste Código, de onde resulta
que o recurso contencioso é 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.
Deste artigo resulta claramente 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 ou acto de apreciação de pedido de revisão oficiosa,
nos termos do art. 78.o da L.G.T.) o meio adequado é o processo
de impugnação”.
Ora, no caso em apreço e como resulta dos autos, o que está em
causa é um acto de indeferimento tácito do Director-Geral dos Registos e Notariado que recaiu sobre um pedido de revisão oficiosa
do acto de liquidação de emolumentos notariais que, por sua vez,
tinha por escopo a sua ilegalidade, por vício de violação do direito
comunitário, concretamente, da Directiva 69/335/CEE do Conselho,
de 17/7/69 (vide fls. 35 a 37 do processo administrativo apenso).
Ilegalidade essa, aliás, que constitui, também, causa de pedir do
presente recurso contencioso de anulação (vide petição inicial).
Sendo assim, bem andou o M.mo Juiz a quo ao decidir que o meio
processual adequado para reagir contra esse acto de indeferimento
era, não o recurso contencioso de anulação, mas sim a impugnação
judicial.
Aliás e neste sentido, se tem vindo a pronunciar esta Secção do
STA (vide, por todos, Acs. de 15/1/03, in rec. n.o 1.640/02, e de 8/10/03,
in rec. n.o 870/03).
Pelo que e nesta parte a decisão recorrida não merece qualquer
censura.
5 - Mas podia e devia o M.mo Juiz a quo proceder à alegada convolação processual?
Dispõe o art.o 97.o, n.o 3, da LGT que deverá ordenar-se “a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo
a lei”.
E estabelece o art.o 98.o, n.o 4, do CPPT que “em caso de erro
na forma do processo, este deverá ser convolado na forma do processo
adequada, nos termos da lei”.
Por outro lado, tem vindo esta secção do STA a entender que
a convolação é admitida sempre desde que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, além da idoneidade da respectiva petição para o efeito.
Voltando ao caso dos autos, entendeu o M.mo Juiz a quo que não
havia que proceder à alegada convolação uma vez que tendo a re-

1573
corrente procedido ao pagamento voluntário dos emolumentos em
causa no dia 5/11/97, à data da entrada da petição inicial (10/1/03)
(vide fls. 2), há muito que havia já decorrido o prazo de 90 dias
a que alude o art.o 102.o, n.o 1, al. a), do CPPT.
Não lhe assiste, porém, razão.
Na verdade, dispõe o art.o 102, n.o 1, al. d), do CPPT que “a
impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir
dos factos seguintes...formação da presunção de indeferimento tácito”.
Ora, do probatório resulta que o pedido de revisão oficiosa do
acto de liquidação dos emolumentos em causa deu entrada nos serviços
da entidade recorrida no dia 13/5/02 (vide n.o 5) e até ao dia 10/10/03
o Notário do 4.o Cartório Notarial de Lisboa não se pronunciou sobre
esse pedido de revisão (vide n.o 6).
Sendo assim, a petição considera-se indeferida tácitamente em
13/11/02 (cfr. art.o 57.o, n.os 1 e 5, da LGT).
A partir desta data, conta-se o prazo de 90 dias para impugnação
judicial, que terminou em 13/2/03.
Pelo que, tendo a presente petição inicial dado entrada na secretaria
do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa em 10/1/03, nesta
data ainda não tinha caducado o prazo para a interposição da impugnação judicial.
Por outro lado, acresce que e como vimos, o presente recurso contencioso de anulação foi deduzido com fundamento na ilegalidade
do acto de liquidação emolumentar, por vício de violação do direito
comunitário, concretamente da prédita Directiva 69/335/CEE, do Conselho, e com pedido de anulação “do indeferimento do pedido de
revisão oficiosa, ordenando-se a prática do acto devido, consistente
na revisão da liquidação emolumentar por erro imputável aos serviços”
e na consequente restituição da quantia de 6.763,70 euros, acrescida
dos juros legais, pelo que quer a causa de pedir, quer o pedido, se
ajustam ao processo de impugnação que visa a anulação do acto tributário com fundamento na sua ilegalidade.
Deste modo, nada obsta, pois, à alegada convolação, devendo, para
tanto e tal como preceitua o art.o 199.o do CPC, anular-se os actos
inaproveitáveis e praticar-se os necessários, por forma a seguir-se o
rito processual previsto para a impugnação judicial, nos termos do
CPPT.
6 - Por último e do que fica exposto, evidente se torna a dispensabilidade do pretendido reenvio prejudicial, não só por que e
de acordo com o teor da decisão recorrida, esta não pode deixar
ser interpretada senão no sentido de que o M.mo Juiz a quo decidiu
foi tão só que o acto em causa não era impugnável judicialmente,
na medida em que havia já caducado o prazo para esse efeito, não
rejeitando, porém, a possibilidade de essa impugnação poder vir a
ser efectuada através do pedido de revisão oficiosa, mas também por
que a questão essencial de direito comunitário a apreciar já foi decidida
no acórdão do TJCE de 17/11/98, proferido no processo n.o C-228/96.
7 - Nestes termos, acorda-se em, concedendo provimento ao recurso,
anular todo o processado, aproveitando-se apenas a petição inicial,
prosseguindo o processo na forma de impugnação judicial.
Sem custas.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) — Mendes Pimentel — António Pimpão.
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Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Assunto:
IRS. Art.o 10.o, n.o 5, do CIRS. Reinvestimento do produto
da venda de um imóvel destinado à habitação na compra
de outro imóvel com idêntico fim. Ampliação da matéria
de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Nos termos do disposto no art.o 10.o, n.o 5, do CIRS
são pressupostos da exclusão da tributação em IRS
[art.o 10.o, n.o 1, al. a), do CIRS] que os ganhos obtidos
na transmissão onerosa de imóveis destinados à habitação
do sujeito passivo ou do seu agregado familiar sejam,
no prazo de 24 meses, reinvestidos na aquisição de outro
imóvel destinado, exclusivamente, ao mesmo fim.
2 — Sendo a decisão omissa quanto ao valor pelo qual o
contribuinte adquiriu o imóvel que vendeu, importa ampliar a matéria de facto com vista a saber se os mesmos
obtiveram algum ganho na referida venda e em que medida, com vista à obtenção dos factos que suportem a
decisão de direito (art.o 729.o, n.o 3, do CPC).
Recurso n.o 586/04-30, em que são recorrente a Fazenda Pública,
recorridos Agostinho André Ferreira e Outra e de que foi relator
o Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do
Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto que julgou procedente
a impugnação judicial deduzida por Agostinho André Ferreira e esposa Maria Ilidia Figueiredo André Ferreira contra o acto de liquidação de IRS de 1996, no valor global de 2.980,33 euros, vem deduzir
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A. Estando em causa a interpretação dada ao requisito contido
no Art.o 10.o, n.o al. 5, a), na parte em que se lê: “o produto da
alienação for reinvestido na aquisição de outro imóvel”, não pode
considerar-se que o facto de a aquisição do novo imóvel se ter efectuado com recurso ao crédito bancário, pela totalidade do preço,
não é impeditivo para que deixe de haver lugar à exclusão tributária
prevista na mesma norma.
B. Se o adquirente, na compra do outro imóvel, utiliza, não o
produto da alienação do anterior, mas o capital que obteve através
de recurso a empréstimo bancário, não se pode concluir pela realização
de um reinvestimento relevante para efeitos de exclusão tributária,
porque inexiste o nexo de causalidade entre as duas transacções.
C. O conceito de reinvestimento que releva para efeito da aplicação
da norma é a de reinvestimento do produto da alienação na aquisição
de outro imóvel, e não, a realização de um qualquer investimento,
sem curar de saber da proveniência do capital utilizado, na medida
em que é atendível a substância económica dos factos tributários,
nos termos do Art.o 11.o, n.o 3, da LGT.

D. O emprego do vocábulo reinvestimento implica, em si mesmo,
a reafectação de um determinado capital (o produto da alienação
anterior), a um fim específico, e não a simples afectação de capital
à aquisição de bens, como se entenderia se, ao invés, fosse utilizada
a expressão “investimento”.
E. Conclui no mesmo sentido, quanto à interpretação do conceito
de reinvestimento do produto da alienação, o douto Acórdão do STA,
de 12/03/2003, processo n.o 01721/02 recentemente publicado, em
www.dgsi.pt/jsta.nsf/.
F. A actuação da Administração Fiscal foi conforme à lei, ao não
considerar haver lugar à exclusão de tributação prevista na alínea
a) do n.o 5 do Art.o 10.o do CIRS, por se ter demonstrado que a
aquisição do novo imóvel foi custeada, em parte, pelo recurso a empréstimo bancário, justificando-se a manutenção da liquidação efectuada, por se demonstrar a sua validade e justeza.
G. A douta sentença recorrida violou o disposto nos arts. 1.o e
10.o, n.os 1 e 5, al. a), do CIRS.
Os impugnantes não contra-alegaram.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de ser concedido provimento parcial ao presente recurso, conforme
jurisprudência desta Secção do STA, que cita.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) Através de escritura pública celebrada em 5 de Julho de 1996,
a impugnante e o seu marido, declararam vender a António José
Ferreira da Silva Marta e mulher Maria Fernanda Mendes Pinto de
Faria, que declararam aceitar essa venda, pelo preço de 10.400.000$00,
as fracções autónomas inscritas na matriz predial urbana da freguesia
de S. Mamede de Infesta do concelho de Matosinhos, sob o artigo 4670.
b) No dia 23 de Abril de 1997, a impugnante e o seu marido
apresentaram a declaração modelo 2 do IRS, relativa ao ano de 1996,
acompanhada, entre outros, de um anexo G.
c) Nesse anexo, os impugnantes declararam, por um lado, a venda
referida na alínea a) e, por outro lado, a intenção de reinvestir o
valor de realização de 10.400.000$00.
d) Através de escritura pública celebrada em 8 de Julho de 1996,
Maria Francisca Sottomayor Negrão, declarou vender a Agostinho
André Ferreira e mulher Maria Ilídia Figueiredo André Ferreira,
que declararam aceitar a venda, pelo preço de 10.400.000$00, as fracções autónomas designadas pela letras AK e BN, que fazem parte
do prédio inscrito na matriz predial sob o artigo 4667 da freguesia
de São Mamede de Infesta, concelho de Matosinhos.
e) Para aquisição dessa fracção referida alínea anterior, os impugnantes contraíram um empréstimo bancário no montante de
10.000.000$00.
f) Em 7 de Dezembro de 2001, foi emitida uma liquidação oficiosa
de IRS relativo ao ano de 1996, por não ter sido considerado o reinvestimento do valor de realização declarado no Anexo G supra-referido, cuja data de pagamento voluntário terminou em 23 de Janeiro
de 2002.
g) Os impugnantes apresentaram reclamação graciosa contra a dita
liquidação em 23 de Janeiro de 2002.
h) Tal reclamação foi parcialmente deferida tendo-se considerado
que os impugnantes apenas reinvestiram 400.000$00, por terem contraído, para aquisição de um prédio de 10.400.000$00, um empréstimo
bancário de 10.000.000$00.
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i) Os impugnantes foram notificados do despacho que recaiu sobre
a reclamação através de carta registada de 22 de Abril de 2002 e
deduziram a presente reclamação em 9 de Maio de 2002.
3 - Dispõe o art.o 10.o, n.o 1, al. a), do CIRS que “constituem
mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos comerciais, industriais, agrícolas ou de capitais resultem de:
alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis...”.
Por sua vez e na redacção que lhe foi introduzida pela Lei n.o
10-B/96, de 23/3, estabelecia o n.o 5, al. a), deste preceito legal que
“são excluídos da tributação os ganhos provenientes da transmissão
onerosa de imóveis destinados à habitação própria e permanente 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, de terreno para a construção de imóvel
ou na construção, ampliação ou melhoramento de outro imóvel exclusivamente com o mesmo destino”.
Do que fica exposto e na parte que agora interessa, ressalta, desde
logo, que são pressupostos da exclusão da tributação em IRS que
os ganhos obtidos na transmissão onerosa de imóveis destinados à
habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado
familiar sejam, no prazo de 24 meses, reinvestidos na aquisição de
outro imóvel destinado exclusivamente ao mesmo fim.
Ora, do probatório resulta apenas que os impugnantes venderam,
em 5/7/96, por escritura pública e pelo valor de 10.400.000$00, as
fracções autónomas identificadas em a).
E que, no dia 6/7/96, adquiriram, por escritura pública e pelo valor
de 10.400.000$00, as fracções autónomas identificadas em d) do probatório, tendo recorrido a crédito bancário no valor global de
10.000.000$00 [vide al. e)]. Nada se refere sobre o valor pelo qual
os impugnantes adquiriram as fracções identificadas em a), pelo que
se desconhece, assim, se os mesmos obtiveram algum ganho, na referida venda, sujeito a IRS, nem em que medida.
Pelo que há que ampliar a matéria de facto com vista a este fim,
obtendo, deste modo, os factos que suportem a decisão de direito,
conforme o disposto no art.o 729.o, n.o 3, do CPC.
5 - Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente
recurso e revogar a decisão recorrida, que deverá ser substituída por
outra uma vez ampliada a matéria de facto nos referidos termos.
Sem custas.
Lisboa, 4 Novembro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) — Mendes Pimentel — António Pimpão.

Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Assunto:
Inconstitucionalidade. Conceito de terceiros.
Doutrina que dimana da decisão:
O artigo 1037.o, n.o 2, do CPC, na redacção anterior à reforma
de 1995/96, interpretado no sentido de não considerar ter-

ceiros, para efeito de dedução de embargos, quem, arrogando-se à propriedade do bem penhorado, não foi demandada na acção executiva, ainda que tenha tido intervenção na escritura de constituição de hipoteca em que
esse bem foi dado como garantia de uma dívida de terceiro,
é inconstitucional.
Recurso n.o 622/03, em que são recorrente Maria Margarida Nogueira
de Seabra Malafaia Sousa e Silva, recorrida a Fazenda Pública
e de que foi relator, o Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Almeida Lopes.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.o Relatório
Com base exclusivamente na sua qualidade de possuidora e de
“terceiro” - esta sem justificar porquê - em 3.6.1996 MARIA MARGARIDA NOGUEIRA DE SEABRA MALAFAIA SOUSA E SILVA, residente na Quinta do Rio, Santa Comba, Ponte de Lima, deduziu embargos de terceiro à penhora de um prédio cuja raiz disse
pertencer ao seu marido, com quem está casada em regime de separação de bens. Invocou o disposto no art.o 1037.o do CPC, então
vigente.
Por sentença de fls. 96 e seguintes, o Tribunal Tributário do Porto
(1.o Juízo) julgou os embargos improcedentes pelo facto de a embargante não ter a qualidade de terceiros, pois teve intervenção no
acto em que o bem penhorado foi dado em garantia ao credor pelo
pagamento da dívida. Com efeito, a embargante constituiu hipoteca
sobre os prédios penhorados a favor do credor, para garantia da dívida
contraída pelo executado perante o Fundo de Turismo.
Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a embargante
para este STA, tendo apresentado as suas alegações e conclusões
de fls. 132 e seguintes, louvando-se na nova redacção dada ao CPC
pela reforma de 1995-1996, mormente aos arts. 351.o e 56.o, n.o 2.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o M.o P.o emitiu douto parecer nos termos do qual
se deve conceder provimento ao recurso, com base na nova redacção
dada aos arts. 55.o, 56.o e 351.o do CPC.
Corridos os vistos cumpre decidir a questão de saber se a decisão
recorrida deve ser confirmada ou reformada, sendo certo que o tribunal de 1.a instância deu como provado que a embargante constitui
hipoteca sobre os prédios penhorados a favor da entidade credora/exequente, o Fundo de Turismo, para garantia de dívida contraída
pelo executado perante esta, pelo que teve intervenção no acto em
que o bem penhorado foi dado em garantia do pagamento da dívida.
2.o Fundamentos:
A questão que se discute neste processo é a de saber se a embargante
tem a qualidade de “terceiro”.
O M.mo Juiz a quo disse que ela não era “terceiro”.
Este STA, pelo acórdão de fls. 151 e seguintes, seguiu o mesmo
entendimento, fundando-se na redacção do art.o 1037.o do CPC, vigente ao tempo da penhora.
Após recurso de constitucionalidade, o TC, por acórdão de fls.
197 e seguintes, entendeu que a interpretação normativa dada ao
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art.o 1037.o, n.o 2, do CPC, na redacção anterior à reforma de
1995/1996, era inconstitucional, pois ainda que a embargante tenha
tido intervenção na escritura de constituição da hipoteca em que o
bem foi dado em garantia de uma dívida de terceiro, a embargante
não pode deixar de ser considerada terceiro.
Nos termos do art.o 80.o, n.o 3, da Lei do Tribunal Constitucional,
no caso de o juízo de constitucionalidade sobre a norma que a decisão
recorrida tiver aplicado se fundar em determinada interpretação, esta
deve ser aplicada com tal interpretação no processo em causa.
Assim, reformando o acórdão de fls. 151 e seguintes, a recorrente
tem a qualidade de terceiro, com a tutela jurisdicional efectiva a que
têm direito os terceiros.
Com base nesta jurisprudência constitucional, a sentença recorrida
não se pode manter.
3.o Decisão:
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder provimento ao recurso, em revogar a sentença recorrida, devendo os
autos voltar à 1.a instância a fim de aí prosseguirem os seus termos
com a prolação de nova sentença que não seja de aplicação da norma
julgada inconstitucional.
Sem custas.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Assunto:
Irs. Mais-valias. Art 5.o do DL n.o 442-A/88, de 30/11. Prédio
urbano adquirido na vigência do CIMV.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Adquirido, por sucessão, um prédio urbano em 1985,
não estão sujeitos a mais-valias os ganhos resultantes
da transmissão do mesmo em 1996.
II — Isto mesmo que o prédio tenha sido demolido em 1989
por ordem camarária, com a inerente e posterior inscrição
matricial do imóvel como terreno para construção.
Recurso n.o 659/04-30. Recorrente: Maria Adelina Figueiredo Lucas.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Lúcio
Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. MARIA ADELINA FIGUEIREDO LUCAS, identificada nos autos, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto, a liquidação adicional de IRS do ano de 1996,

e respectivos juros compensatórios. Alega que o prédio que vendeu
não pode ser considerado terreno para construção, já que o mesmo
foi demolido por ordem da Câmara Municipal do Porto. Ora, tinha
adquirido tal prédio, por sucessão, como prédio urbano. Não estão
assim sujeitos a mais-valias os ganhos resultantes da transmissão.
O M.mo Juiz do 3.o Juízo daquele Tribunal julgou a impugnação
improcedente.
Inconformada, a impugnante interpôs recurso para este Supremo
Tribunal. Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações
de recurso:
1 - Vem o presente recurso interposto da douta sentença, que
julgou improcedente a impugnação da liquidação adicional de IRS
do ano de 1996, no montante de 31.677,63.
2 - A questão a decidir no presente recurso pode resumir-se assim:
Tendo a recorrente adquirido por sucessão hereditária, parte indivisa de um imóvel urbano em 1984 e 1985, e demolido em 14 de
Março de 1989, por imposição da Câmara Municipal do Porto, a
venda efectuada em 1996 dessa parte indivisa é geradora de mais
valias tribu-táveis em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares?
3 - A recorrente entende que tendo adquirido na vigência do
DL n.o 46373, de 09 de Junho de 1965, um prédio urbano, que só
o deixou de ser por imposição da Câmara Municipal do Porto, já
na vigência do Código do IRS, a venda desse bem não está sujeita
ao imposto de mais valias por aplicação do art. 5o, n.o 1, do DL
442-A/88, de 30 de Novembro.
4 - Posição diferente é a da douta sentença recorrida que julgou
ser legal a liquidação efectuada, porquanto face ao art. 1o, n.o 1,
do CIMV, os ganhos obtidos com as vendas de terrenos para construção encontravam-se sujeitos a imposto de mais-valias. Como a recorrente alienou um terreno para construção encontrava-se sujeita
ao imposto de mais-valias.
5 - Sinceramente se pensa que a razão não está com a douta sentença
recorrida.
6 - Em primeiro lugar porque o terreno para construção vendido
em 1996, veio-lhe à posse por sucessão hereditária em 1985.
7 - O que a recorrente recebeu em herança em 1985 foi metade
de um prédio urbano.
8 - Só em 1989, já na vigência do Código de IRS, por ordem
da Câmara Municipal do Porto, foi o referido prédio urbano demolido.
9 - Assim o prédio em causa e objecto da venda em 1996, só passou
a ser terreno para construção na vigência do CIRS e por imposição
das Autoridades Públicas.
10 - Ora, nos termos do art.o 50.o do DL n.o 442-A/88, de 30
de Novembro, os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais-valias, só ficam sujeitos a IRS se a aquisição dos bens ou direitos
a que respeitam tiver sido efectuada depois da entrada em vigor do
Código do IRS.
11 - A razão não está com a douta sentença recorrida, quando
afirma que não é relevante que, à data da entrada em vigor do CIRS,
a impugnante tivesse no seu património, não uma parte de um terreno
para construção mas antes uma parte de um edifício implan-tado
nesse terreno e entretanto demolido.
12 - Quando um dos conceitos para a qualificação dos ganhos obtidos com a alienação do imóvel em causa como mais-valias e para
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apreciar da sua sujeição à tributação ou não, é um conceito jurídico,
cuja interpretação não pode deixar de ser rígida e de estar fora de
qualquer discussão - o da aquisição.
13 - Ao considerar tributável a venda do terreno em questão, a
Administração Fiscal subordinou, portanto, o seu regime, a uma lei
que lhe não era aplicável, por não ser a lei vigente quando da aquisição.
14 - E tendo a transformação do prédio urbano em terreno para
construção ocorrido na vigência do CIRS, previa-se neste diploma
a exclusão do imposto de mais-valias dos ganhos derivados com a
alienação de direitos relativos a prédios rústicos ou urbanos adquiridos, a título oneroso ou gratuito, antes de 01 de Janeiro de 1989.
15 - E na vigência do CIMV a recorrente tinha na sua posse um
prédio urbano.
16 - Que só passou a terreno para construção na vigência do Código
do CIRS, não por vontade da recorrente, mas por imposição da Câmara Municipal do Porto.
17 - Por tudo o exposto só se poderá concluir pela ilegalidade
da liquidação adicional de IRS, por violação do disposto no art. 5.o
n.o1 do DL n.o 442-A/88, de 30 de Novembro.
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 fixada na instância:
a) No dia 18 de Outubro de 1985, faleceu sem descendentes nem
ascendentes vivos, Líria Emília dos Santos Falcão, a qual fez testamento através do qual instituiu como sua única herdeira Maria
Adelina Figueiredo Lucas, aqui impugnante.
b) Da herança fazia parte metade do prédio urbano sito na Rua
Senhora do Porto n.o 574, freguesia de Ramalde, concelho do Porto,
inscrito na matriz urbana sob o artigo 1347.
c) Em 14 de Março de 1989, o edifício que constituía aquele prédio
foi totalmente demolido por ordem da Câmara Municipal do Porto.
d) Em 24 de Abril de 1996, a impugnante e outros, apresentaram
declaração para inscri-ção na matriz da parcela de terreno para construção que resultou da mencionada demolição.
e) Em 5 de Setembro de 1996, foi o terreno de construção referido
na alínea anterior vendido pelo preço global de 67.000.000$00.
f) Na declaração modelo 2 de IRS, referente ao ano de 1996, a
impugnante, no anexo G, declarou relativamente à venda daquele
prédio o valor de realização de 35.500.000$00 e o da aquisição em
24 de Abril de 1996, no valor de 21.887.999$00.
g) A Administração Tributária alterou os elementos declarados
por entender que a data da aquisição ocorreu em 18 de Outubro
de 1985 e o valor de aquisição foi de 81.600$00.
h) De tal alteração resultou um acréscimo à matéria colectável
no montante de 15.535.431$00.
i) Em consequência foi efectuada a liquidação de imposto cuja
nota demonstrativa cons-ta de fls. 11 e que aqui se dá por reproduzida.
j) A data limite de pagamento da quantia de imposto liquidada
foi de 10 de Dezembro de 2001 e a presente impugnação foi apresentada em 11 de Março de 2002.
3 - Sendo estes os factos vejamos agora o direito.
A questão:
O M.mo Juiz definiu-a assim: a questão que aqui importa decidir
é a de saber se os ganhos obtidos pela impugnante com a alienação
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de parte de um terreno para construção de que era proprietária,
estão ou não sujeitas a tributação como rendimentos da categoria
G de IRS (mais-valias). Por sua vez, com mais precisão, a recorrente
equaciona a questão do seguinte modo:
Tendo a recorrente adquirido por sucessão hereditária, parte indivisa de um imóvel urbano em 1984 e 1985, e demolido em 14 de
Março de 1989, por imposição da Câmara Municipal do Porto, a
venda efectuada em 1996 dessa parte indivisa é geradora de mais
valias tributáveis em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares?
A formulação da questão nestes termos é mais precisa, por isso
que a formulada pelo M.mo Juiz não abrange a totalidade da situação
fáctica.
O que, como veremos, inquinou a decisão de direito. É óbvio,
como resulta do probatório, que a recorrente adquiriu um prédio
urbano.
Sendo que, nos termos da disposição legal então vigente (art. 1.o
do CIMV) a posterior alienação desse imóvel urbano não estava sujeito
ao imposto de mais-valias.
Dispunha com efeito o citado dispositivo legal:
«O imposto de mais-valias incide sobre os ganhos realizados através
dos actos que a seguir se enumeram:
1.o Transmissão onerosa de terrenos para construção, qualquer que
seja o título por que se opere quando dela resultem ganhos não sujeitos
a encargo de mais-valias previstos no art. 17.o da Lei n.o 2030, de
22/1/48, ou no art. 4.o do DL n.o 41.616, de 10/5/58, e que não tenham
a natureza de rendimentos tributáveis em contribuição industrial.
2.o Transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se
opere, de elementos do activo imobilizado das empresas ou de bens
ou valores por elas mantidos como reserva ou para fruição.
3.o Trespasse de locais (...).
4.o Aumento do capital das sociedades (...).
(. . .».
Entrou depois em vigor o Código do IRS, que vem abolir nomeadamente o imposto de mais-valias, relativamente aos sujeitos passivos de tal imposto, mas regulando e tributando as mais-valias em
local próprio (Secção VI, art. 43.o).
Mas há aí uma norma que contempla expressamente as situações
anteriores.
Dispõe, com efeito, o art. 5.o do DL n.o 442-A/88, de 30/11:
«1 - Os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais-valias,
criado pelo Código aprovado pelo DL n.o 46.373, de 9/6/65, bem
como os derivados da alienação a título oneroso de prédios rústicos
afectos ao exercício de uma actividade agrícola ou da afectação destes
a uma actividade comercial ou industrial, exercida pelo respectivo
proprietário, só ficam sujei-tos a IRS se a aquisição dos bens ou
direitos a que respeitam tiver sido efectuada depois da entrada em
vigor deste Código.»
É assim evidente que, quando entrou em vigor o CIRS, inequivocamente o prédio em questão não estava, em caso de transmissão,
sujeito a imposto, no tocante a mais-valias.
É um facto indiscutível e incontestável.
A situação altera-se, para o Sr. Juiz a quo, com a demolição do
prédio (por ordem da Câmara) e a subsequente inscrição do prédio
na matriz, agora como terreno para construção, pois o prédio urbano
pré-existente fora demolido.
9
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E daí que, corroborando o entendimento da Fazenda Pública, entenda ter o recorrente que pagar imposto pelas referidas mais valias.
Entendemos que não é correcto este entendimento.
Na verdade, estamos perante um facto tributário de formação sucessiva, integrado por dois momentos: a aquisição e a transmissão.
Já vimos que, à data da aquisição, não havia lugar a imposto de
mais valias (na hipótese óbvia de uma transmissão onerosa, com os
inerentes ganhos).
Daí que se deva concluir que a venda posterior não pode ter como
consequência a sujeição do ganho (mais-valia) a imposto.
Sob pena de aplicação retroactiva da lei. O que no caso não é
consentido.
A demolição do prédio, no tocante ao recorrente, não o pode afectar, sendo assim irre-levante quanto à sua sujeição ou não a imposto.
A decisão recorrida não pode pois manter-se.
4 - Face ao exposto, acorda-se:
Conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, julgar procedente a impugnação e anular a liquidação impugnada.
Sem custas.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.

Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Assunto:
Indeferimento limiar de petição de oposição à execução fiscal.
Erro na forma de processo. Recurso jurisdicional directamente interposto de despacho de tribunal tributário de 1.a
instância. Competência para a sua apreciação, em razão
da hierarquia.
Doutrina que dimana da decisão:
I — O Supremo Tribunal Administrativo é competente, em
razão da hierarquia, para apreciar o recurso jurisdicional
interposto de despacho de indeferimento liminar da petição de oposição à execução fiscal, com fundamento
em que o que nela se invoca é a ilegalidade, em concreto,
da liquidação, se o recorrente, nas alegações de recurso,
embora afirme factos, não pretende contrapô-los aos julgados provados por aquele despacho (que, aliás, nenhuns
factos fixou), mas só reafirmar os alegados na petição
liminarmente indeferida, para concluir que constituem
fundamento legalmente admitido de oposição à execução.
II — A referida petição, embora questionando a legalidade do
acto de liquidação que está na génese da quantia exequenda, não pode servir para originar um processo na
forma de impugnação judicial desse acto se o pedido
formulado é, apenas, o de extinção da execução.

Recurso n.o 696/04. Recorrente: Trader - Investimentos Comerciais
Internacionais, Lda. Recorrida: Fazenda Pública. Relator:
Ex.mo Juiz Cons.o. Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tribuário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. TRADER — INVESTIMENTOS COMERCIAIS INTERNACIONAIS, LDA., com sede em Oeiras, recorre do despacho do
M.mo Juiz da 2.a Secção do 3.o Juízo do Tribunal Tributário de 1.a
Instância do Porto que rejeitou, liminarmente, a oposição à execução
fiscal contra si instaurada para cobrança de dívida de juros compensatórios de imposto sobre o valor acrescentado (IVA).
Formula as seguintes conclusões:
«a) A cobrança de juros compensatórios referente ao IVA em causa
não deve ser aplicada ou cobrada, uma vez que aquele imposto sobre
o valor acrescentado foi já pago ou compensado pela Recorrente,
não sendo devidos juros.
b) A oposição à execução deve ser admitida e considerada provada
como fundamento das alíneas f) e h) do n.o 1 do artigo 286.o, do
CPT, hoje no artigo 204.o, als. g) e i), do CPPT.
c) A deixar-se continuar a execução existe uma duplicação de cobrança e colecta sobre a Recorrente.
d) Deve em consequência ser extinta a execução e revogada a sentença proferida nos presentes autos.
e) Considerar-se a oposição como produzido o efeito da impugnação
da liquidação, se de outro modo não se entender.
Nestes termos:
Requer-se a V. Ex.a se decida como se pede nas conclusões (. . .).»
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, devendo ser determinada
a convolação do processo para a forma de impugnação judicial.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2.1. Apesar do que pode parecer, à primeira vista, face ao teor
da conclusão a) das alegações da recorrente, na qual se afirma que
o IVA “foi já pago ou compensado”, e que “existe duplicação de
cobrança e colecta”, enquanto que no despacho recorrido se diz que
“não ocorre dupla tributação, porquanto nenhum imposto está a ser
cobrado duas vezes”, a discordância da recorrente com o despacho
impugnado não assenta no modo como neste foram apreciados os
factos.
Aquela asserção do M.mo Juiz a quo não resulta de um juízo feito
na sequência da produção e apreciação da prova, mas de um mero
exame dos fundamentos vertidos na petição. É a partir da alegação
da oponente que afirma o Tribunal recorrido que “nenhum imposto
está a ser cobrado duas vezes”. Não porque o Tribunal isso tenha
ajuizado, mas porque entende que o oponente não alega factos de
onde emirja tal situação.
Na verdade, o despacho recorrido não destrinçou a matéria de
facto provada da não provada, nem tinha que o fazer, pois que se
trata de um despacho que, liminarmente, e ao abrigo do disposto
no artigo 209.o, n.o 1, alínea c), do CPPT, rejeitou a oposição à execução por entender, depois de examinar a petição inicial, que tudo
quanto nela se alegava não constituía matéria que pudesse servir de
fundamento de oposição à execução fiscal, de acordo com o disposto

1584
no artigo 204.o do mesmo diploma - ainda que a norma se não ache
expressamente invocada no dito despacho.
Assim, a divergência da recorrente com o despacho recorrido não
radica na sua discordância com o modo como foi julgada a matéria
de facto, nem podia assentar, pois tal julgamento não houve, mas
na qualificação feita nesse mesmo despacho, ao entender-se que, à
luz da alegação ínsita na petição, “nenhum imposto está a ser cobrado
duas vezes”. E, quando a mesma recorrente nos diz que o imposto
“foi já pago ou compensado”, e que “existe duplicação de cobrança
e colecta”, não opõe estas suas afirmações a outras, de sinal oposto,
produzidas pelo despacho recorrido, antes se limita a reafirmar o
que alegou na petição, para concluir que os fundamentos aí invocados
são enquadráveis naqueles que a lei autoriza que se usem para defrontar a execução fiscal. Ao contrário do que decidiu a decisão de
que recorre.
Na verdade, a crítica que faz a recorrente ao despacho impugnado
está sumulada na conclusão b), aonde defende que a oposição tem
“fundamento nas alíneas f) e h) do n.o 1 do artigo 286.o do CPT,
hoje no artigo 204.o, als. g) e i), do CPPT”. É aqui que reside o
desacordo entre a recorrente e o M.mo Juiz a quo, que decidiu o
contrário: que os fundamentos invocados na petição que examinou
não se enquadravam nem naquelas nem em outra nenhuma das alíneas
do n.o 1 do artigo 204.o do CPPT.
Deste modo, a questão que é colocada a este Tribunal de recurso
consiste em saber se os fundamentos invocados na petição de oposição
integram, ou não, alguma das previsões das várias alíneas do n.o 1
do artigo 204.o do CPPT.
2.2. A execução fiscal a que foi deduzida a presente oposição respeita a juros compensatórios relativos a IVA, conforme resulta da
“certidão de relaxe” de fls. 8.
O que a agora recorrente afirma, em súmula, na petição inicial
- de modo algo obscuro, reconheça-se - é que não existe a dívida
de IVA; que, mediante a execução, se vê “forçada a pagar uma importância que, de facto, já pagou, ou compensou”; e que, “não existindo fundamento para a cobrança daquele IVA, não haverá lugar
a juros compensatórios”. Nas alegações de recurso vem várias vezes
reafirmado que o IVA está “devidamente pago e compensado” (artigos 5.o e 6.o), que “ao insistir-se na cobrança do IVA e juros compensatórios respectivos a Fazenda Pública estará a embolsar em dobro
aquilo que a recorrente já pagou ou compensou” (artigos 11.o e 12.o),
e que “existe sobre a recorrente a tentativa de uma duplicação de
colecta, e aplicação de juros sobre uma importância já paga ou comprovada” (artigo 20.o).
Em súmula, a oponente pretende que, não havendo dívida de imposto, não são devidos os juros compensatórios exequendos.
Ora, como bem se diz no despacho recorrido, “as questões atinentes
à legalidade da dívida estão excluídas do âmbito da oposição”. E
não há dúvida de que a oponente, contrariamente ao que afirma,
não se acolhe ao abrigo de nenhuma das alíneas g) e i) do n.o 1
do artigo 204.o do CPPT: por um lado, por a duplicação de colecta
que alega não respeitar à quantia exequenda, emergente de juros
compensatórios, mas ao montante do imposto que motivou a liquidação de tais juros; por outro lado, porque o fundamento da oposição
envolve apreciação da legalidade da liquidação, já que pretende que
não há fundamento legal para os falados juros. O que a oponente
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invoca é, afinal, a ilegalidade da dívida de juros compensatórios, por
estar paga a dívida de imposto, não sendo, assim, devidos tais juros.
2.3. Mas, sendo assim, parece que o remédio para a situação há-de
encontrar-se nos artigos 97.o, n.o 3, da Lei Geral Tributária e 98.o,
n.o 4, do CPPT, mandando-se seguir a forma de processo adequada
impugnação judicial da liquidação - em lugar da erroneamente escolhida pelo recorrente oposição à execução fiscal.
A tanto obsta, no caso, o pedido formulado, que é o de “considerar
provada e procedente a presente oposição, e não provada e improcedente a execução fiscal agora iniciada, devendo aquela mesma execução dar-se por extinta”. Nem se vislumbra, no articulado inicial,
qualquer pedido, ainda que implícito, que possa ser satisfeito em
processo de impugnação judicial: a oponente, embora estribada na
ilegalidade da liquidação, sempre visou, e só, a extinção da execução,
não revelando pretender atingir ao acto de liquidação.
Daí que não fosse possível ao Tribunal a quo determinar o prosseguimento do processo na forma de impugnação judicial, para que
sob tal forma viesse a ser decidida a sua pretensão.
Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recurso.
3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, negando provimento ao recurso, confirmar o despacho impugnado.
Custas a cargo da recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Assunto:
Tributação pelo lucro consolidado em IRC.
Doutrina que dimana da decisão:
Não podem servir de fundamento de impugnação do acto
tributário da liquidação de IRC os eventuais vícios do acto
administrativo que declarou a caducidade da autorização
de tributação pelo lucro consolidado, subsistindo este acto
por falta de impugnação autónoma do mesmo.
Recurso n.o 714/04. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: Alcântara - Sociedade de Transportes, 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, 3.o Juízo, 2a Secção, julgou procedente a impugnação e anulou o acto tributário da liquidação de IRC referente
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ao exercício de 1992 e reconheceu à impugnante direito a juros
indemnizatórios.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
1) Resulta do estabelecido no n.o 1 do art.o 59.o do CIRC que
um determinado grupo de sociedades poderá, mediante pedido formulado pela sociedade dominante, obter autorização ministerial para
aceder ao regime de tributação pelo lucro consolidado, para todas
as sociedades do grupo, desde que observados os requisitos enunciados
no n.o 2 do mesmo preceito.
2) De entre as condições exigidas pelo sobredito n.o 2 salienta-se
a constante da respectiva alínea c), que impossibilita o acesso, ao
supra-referido regime, dos grupos em que alguma das sociedades que
os compõem não esteja sujeita ao regime geral de tributação em
IRC.
3) Ora, no caso vertente, a caducidade da autorização concedida
nos termos do preceito supramencionado foi determinada, precisamente, pela constatação de que não se verificava, por parte do grupo
de sociedades em causa, o cumprimento do requisito constante da
referida alínea c), uma vez que uma das sociedades do grupo beneficiava do regime especial de tributação em IRC.
4) Pode, assim, concluir-se que a caducidade da questionada autorização se apresenta devidamente fundamentada, assentando notoriamente numa adequada interpretação do estabelecido nos n.os 1
e 2, al. c), do art.o 59.o do CIRC, cuja aplicação conjugada faz depender
o acesso ao regime de tributação pelo lucro consolidado do facto
deste abranger todas as sociedades do grupo o qual, além disso, não
deverá incluir qualquer sociedade que não esteja sujeita ao regime
geral de tributação em IRC, pelo que a sentença recorrida, ao decidir
com base em entendimento contrário, viola os preceitos mencionados
nas presentes conclusões, devendo ser revogada, com as legais
consequências.
Não apresentou a impugnante alegações.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento dessa
forma aderindo à tese do acórdão deste STA de 5-4-2000, Rec. 24.732.
2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
1. Em 24ABR89, Alcântara - Sociedade de Empreendimentos Açucareiros SA requereu ao Ministro das Finanças, com fundamento em
que se encontravam verificados os pressupostos do n.o 2 do art.o 59
CIRC, autorização para tributação pelo lucro consolidado, em conjunto com as empresas por si dominadas ao tempo e que eram:
i) Alcântara - Imobiliária, SA;
ii) Alcântara - Sociedade Industrial do Papel, Lda;
iii) Sidul - Sociedade Industrial do Ultramar, SA;
iv) Sores - Sociedade de Refinadores de Santa Iria SA, (actualmente
Alcântara - Refinarias Açúcares, SA).
2. Por despacho de 11FEV90, do SEAF, foi autorizada a tributação
pelo lucro consolidado para o período de 1989 a 1991;
3. Em 9JUL90, e em relação à tributação pelo lucro consolidado
desse ano, foi feito pedido de renovação da autorização por ter saído
do grupo a Alcântara - Sociedade Industrial do Papel Lda, tendo
tal regime sido autorizado por três exercícios (1990 a 1992), por despacho de 13AGO90 do Subdirector-Geral dos Impostos;
4. Em 18DEZ90, e também em relação à tributação pelo lucro
consolidado desse ano, foi feito novo pedido de continuação no regime
por a Sores - Sociedade de Refinadores de Santa Iria, SA, ter alterado
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a sua denominação para Alcântara - Refinarias Açúcares, SA, e por
ter adquirido o domínio total sobre a Alcântara - Sociedade de Transportes, SA;
5. O regime foi autorizado por despacho de 21FEV91, do Subdirector-Geral dos Impostos, com ressalva da inclusão da Alcântara - Sociedade de Transportes, SA, só ocorrer a partir do exercício
de 1991, sendo a autorização concedida de 1991 a 1993;
6. Em 22ABR91, e em relação à tributação pelo lucro consolidado
desse ano, a Alcântara - Sociedade de Empreendimentos Açucareiros
SA apresentou novo requerimento pedindo a tributação pelo lucro
consolidado e pedindo a inserção no grupo das sociedades Martins
& Correia Lda, Transportes Pacatos Lda e Transportes de Santa Apolónia Lda, por ter adquirido o domínio destas posteriormente à
autorização;
7. Tal regime de tributação foi autorizado por despacho de 10JUL91
do Subdirector-Geral dos Impostos, por delegação, sendo a nova autorização válida para os exercícios de 1991 a 1993;
8. Na sequência de acção de fiscalização a AF verificou que:
a) a Alcântara - Sociedade de Empreendimentos Açucareiros SA
detinha, em 31DEZ88, 100 % do capital social da Alcântara Agrícola
SA, sujeita ao regime especial de tributação em IRC (art.o 18.o do
DL 442-8/88, 30NOV) e que esta participada, constituída em
21AGO87, tem por objecto actividades agrícola, pecuária e florestal
e nos exercícios de 1987 e 1988 se encontrava sujeita a imposto sobre
indústria agrícola;
b) a partir de 1989, e em relação ao período de autorização de
1991 a 1993, a Alcântara - Agrícola SA não tem os seus rendimentos
sujeitos ao regime geral da tributação em sede de IRC face ao disposto
no art.o 18 do DL 442-B/88, 30NOV, encontrando-se abrangida por
um regime especial de tributação assente na aplicação de uma taxa
diferente da taxa normal de IRC;
9. Face a essas circunstâncias a AF, concluindo que não deve ter-se
como aplicável o regime de tributação pelo lucro consolidado desde
o inicio do período relativamente ao qual foi concedido (1991 a 1993)
notificou a impugnante da caducidade da autorização para aplicação
do citado regime de consolidação, declarada em despacho de
29AGO94 do Director-Geral dos Impostos, não só para a autorização
de 1989, como para as autorizações subsequentes, e de que iria proceder à liquidação individual de cada uma das sociedades do grupo
e à anulação da liquidação pelo lucro consolidado, a partir do exercício
de 1989, inclusive;
10. A fundamentação das correcções do mapa DC-22 que originou
a liquidação impugnada é a seguinte: “Todas as correcções evidenciadas nos quadros 13 e 20 resultam do facto de se ter verificado
a caducidade na aplicação do regime de tributação pelo lucro consolidado com a consequente passagem ao regime geral de tributação
autónoma de todas as empresas que integram o grupo (. . .). Note-se
que o presente Mapa de Apuramento Mod. DC-22 respeita à tributação autónoma da ex-sociedade dependente Alcântara - Sociedade
de Transportes SA”;
11. Tendo daí resultado a liquidação de IRC no montante de
15.680.846$00 (que incluíam 6.532.965$00 de juros compensatórios);
12. Montante esse que a impugnante pagou em 18JUN97;
13. A administração fiscal veio a revogar o acto de liquidação na
parte respeitante ao juros compensatórios por reconhecer que no
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caso não só não ocorria atraso na liquidação e que o prejuízo efectivo
para o Estado apenas resultaria da diferença positiva entre o imposto
consolidado e o imposto apurado na desconsolidação, inexistindo norma legal que previsse esse tipo de liquidação de juros compensatórios.
3.1. A sentença recorrida julgou procedente a impugnação e anulou
o acto tributário da liquidação de IRC, referente ao exercício de
1992, e reconheceu à impugnante direito a juros indemnizatórios.
É que entendeu (cfr. fls. 172 e 173) que o grupo económico “Alcântara” integrava uma sociedade que dominava todas as demais,
todas elas satisfazendo as condições estabelecidas no n.o 2 do art.o 59.o
do CIRC, com excepção de uma - Alcântara-Agrícola SA - que estava
sujeita a um regime especial de tributação.
Ainda segundo a sentença em apreciação a sociedade dominante
requereu autorização para tributação pelo lucro consolidado relativamente a todas as sociedades do grupo que satisfaziam as referidas
condições, excluindo desse pedido de autorização aquela outra sociedade que não se integrava nas condições exigidas para o regime
tendo-lhe sido concedida tal autorização.
Daí que tenha concluído que, para efeitos fiscais, ficou constituído
um grupo de sociedades, embora não houvesse coincidência entre
o grupo consolidado para efeitos fiscais e o grupo económico Alcântara
mas tal situação não era impeditiva da aplicação do regime pelo que
não tem qualquer fundamento a posição da administração fiscal de
que o regime de tributação pelo lucro consolidado só podia ser aplicado se a totalidade das sociedades integrantes do grupo económico
Alcântara satisfizessem as condições do n.o 2 do referido artigo 59.o
e ao fundar a liquidação ora impugnada nesse entendimento inquinou-a de ilegalidade.
Acrescentou, ainda, que tal liquidação se ficou a dever a erro imputável à administração fiscal, pelo que, face ao art.o 24.o do CPT
a impugnante tem direito a juros indemnizatórios pelo tempo em
que ficou privada da correspondente quantia ou seja desde a data
em que a pagou até à data em que ocorra a devolução da mesma.
3.2. Contra o assim decidido insurge-se a recorrente FP sustentando,
em síntese, que um grupo de sociedades só poderá aceder ao regime
de tributação pelo lucro consolidado para todas as sociedades do
grupo desde que todas estejam, nos termos do n.o 2, al. c), do art.o 59.o
do CIRC, no regime geral de tributação em IRC ocorrendo, no caso
concreto dos presentes autos, a caducidade da autorização concedida
uma vez que uma das sociedades do grupo beneficiava do regime
especial de tributação em IRC.
É incontroverso em termos factuais que a sociedade dominante
solicitou, e obteve, autorização para o regime de tributação pelo lucro
consolidado relativamente a um determinado grupo de empresas relativamente ao qual se verificavam as condições estabelecidas no n.o 2
do art.o 59 do CIRC.
Está ainda assente que a sociedade dominante era, também, dominante de uma outra sociedade (Alcântara-Agrícola, SA), que não
integrava o grupo consolidado, e que estava sujeita a um regime especial de tributação Entendeu a AF que esta circunstância era impeditiva da tributação pelo lucro consolidado, nos termos da al. c)
do n.o 2 do referido art.o 59.o do CIRC, pelo que entendeu que
caducou tal regime, havendo lugar à tributação autónoma de cada
uma das sociedades.
E, por isso, conforme consta do probatório (ponto 9) a AF, concluindo que não deve ter-se como aplicável o regime de tributação
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pelo lucro consolidado desde o inicio do período relativamente ao
qual foi concedido (1991 a 1993) notificou a impugnante da caducidade
da autorização para aplicação do citado regime de consolidação, declarada em despacho de 29AGO94 do Director-Geral dos Impostos,
não só para a autorização de 1989, como para as autorizações subsequentes, e de que iria proceder à liquidação individual de cada
uma das sociedades do grupo e à anulação da liquidação pelo lucro
consolidado, a partir do exercício de 1989, inclusive.
E a situação factual concreta dos presentes autos é diversa da que
foi objecto do acórdão deste STA de 5-4-200, Rec. 24732, a que
se refere o EMMP, pois que este acórdão foi proferido relativamente
a sociedade dominante a que havia sido autorizada a tributação pelo
lucro consolidado a qual integrou nova sociedade dominada em certo
exercício. A AF alterou os valores declarados para efeitos de IRC
sem que tenha havido despacho autónomo declarando a caducidade
do direito à tributação pelo lucro consolidado tal como parece resultar
do probatório do mesmo acórdão.
A situação concreta dos presentes autos é factualmente diversa
pois que, conforme consta do probatório, a sociedade dominante já
integrava no momento do pedido de tributação pelo lucro consolidado
sociedade sujeita a um regime especial de tributação.
Contudo a situação é, tal como resulta do probatório, diversa uma
vez que foi proferido despacho, em 29-08-94, declarando a caducidade
do direito à tributação pelo lucro consolidado.
Estamos por, isso, perante situação concreta que já foi apreciada
por diversas vezes neste STA, a solicitação da ora impugnante, com
fundamento no mesmo despacho de declaração de caducidade, tendo
merecido sempre a mesma solução (cfr. STA 10-07-2002, Rec. 531,
2-10-2002, Rec. 528-02, 2-10-2002, Rec. 775-02, e 6-11-2002,
Rec. 533-02).
Por nos merecer total acolhimento acompanha-se tal jurisprudência.
Na verdade foi a dita declaração de caducidade da tributação pelo
lucro consolidado que levou a AT a efectuar a liquidação aqui
impugnada.
E nos presentes autos de impugnação pretende-se a anulação desta
liquidação e não do acto que declarou aquela caducidade.
Contudo a sentença recorrida apreciou, apenas, a questão de saber
se podia a Administração Fiscal ter considerado caducada a autorização que anteriormente havia sido concedida tendo concluído pela
ilegalidade da actuação da AF o que conduziu à anulação da liquidação
impugnada e ao reconhecimento de juros indemnizatórios.
Concluiu, nos termos expostos, a sentença recorrida que a liquidação era de anular uma vez que a Administração Fiscal decidiu,
incorrendo em erro de direito, que as sociedades impugnantes não
podiam ser tributadas pelo regime de tributação pelo lucro consolidado.
Daí que a sentença recorrida tenha concluído pela ilegalidade do
acto administrativo que declarou caducada a referida autorização e
que, por isso, seria também ilegal o acto de liquidação aqui impugnado.
A presente impugnação do acto de liquidação foi deduzida com
fundamento em vícios do despacho que declarou a caducidade de
despacho anterior, autorizando a tributação pelo lucro consolidado
das empresas que constituíam o grupo de sociedades. O acto administrativo que declarou essa caducidade e originou as correcções
que vieram a ser introduzidas foi notificado à recorrente, como consta
do ponto 9 da matéria de facto provada.

1590

1591

E o mencionado acto administrativo que declarou a caducidade
da anterior autorização de tributação pelo lucro consolidado, estabilizou-se, fixando-se na ordem jurídica como caso decidido ou
resolvido.
Não podia a impugnante, ao impugnar os actos de liquidação resultantes de ter deixado de vigorar a autorização de tributação pelo
lucro consolidado, fazê-lo com base num suposto direito a tributação
por esse mesmo regime.
É que, como no último acórdão citado se escreveu “o falado acto
de 29 de Agosto de 1994 constitui um acto administrativo autónomo,
contenciosamente impugnável, e não um acto interlocutório inserido
no mesmo procedimento em que foram praticados os de liquidação
impugnados, motivo por que não tem aqui aplicação o princípio da
impugnação unitária reflectido no artigo 120.o do Código de Processo
Tributário, ao tempo em vigor” pelo que “fundando-se a petição de
impugnação em vícios que não são próprios dos actos de liquidação
impugnados, mas em vícios de outro acto, anterior e distinto, e sindicável de modo autónomo, a impugnação estava, desde logo, votada
ao insucesso, pois nunca os alegados vícios de um acto podiam levar
à anulação de outros, diferentes, como é o caso das liquidações”.
Com efeito o dito vício de violação de lei que a sentença recorrida
entendeu verificado no acto administrativo de 29 de Agosto de 1994,
só poderia levar à anulação desse mesmo acto se o mesmo tivesse
autonomamente sido questionado, através do adequado recurso contencioso, perante o tribunal competente.
Daí que a anulação da liquidação impugnada só poderia ocorrer
perante vícios próprios da liquidação ou de actos anteriores, inseridos
no mesmo procedimento, que a inquinassem.
Nos termos expostos o recurso merece provimento, ainda que por
razões diversas das invocadas pela recorrente FP.
4. Termos em que se acorda em, concedendo provimento ao recurso,
revogar a sentença recorrida e, julgando a impugnação improcedente,
não anular a liquidação impugnada.
Custas pela impugnante na 1a instância e sem custas neste Tribunal
por não ter contra-alegado.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — António Pimpão (relator) — Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Assunto:
Recurso jurisdicional. - Poderes de cognição do STA. - Questão
de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Nos expressos termos do art. 21.o, n.o 4, do ETAF - redacção do D.L. n.o 301-A/99, de 5 de Agosto - a Secção
de Contencioso Tributário do STA apenas conhece de
matéria de direito, nos processos inicialmente julgados
pelos tribunais tributários de 1a instância.

2 — Pelo que improcede necessariamente o recurso se o respectivo objecto se esgota na discussão da matéria de facto.
Recurso n.o 715/04-30. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Porto
Editora, Lda. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Brandão de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela FAZENDA
PÚBLICA, do acórdão do TCA, a fls. 327 e segs., na parte em que
julgou procedente a impugnação judicial deduzida por PORTO EDITORA, LDA, contra a liquidação da Contribuição Industrial referente
a 1988.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1 - Não ficou demonstrado nos autos que a verba referida em
“5.1” do MD Acórdão diga respeito a obras efectivamente adquiridas
pela impugnante e que tenham passado a constituir propriedade sua.
2 - Por essa razão não pode ser desconsiderada como custo.
3 - A verba no valor de 469 467$00 referida em “5.3” do MD
Acórdão também não pode ser aceite como custo por existir contradição entre a designação da provisão (provisão para depreciação
de existências relativas a edições alheias) e o pretender -se que se
trata de bens próprios.
Ao decidir de modo contrário o MD Acórdão fez errada interpretação dos factos e por via disso errada aplicação da lei, também.
Termos em que deve ser revogado e substituído por outro que
mantenha as liquidações efectuadas.”
A impugnante não contra-alegou.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido
do não provimento do recurso por o mesmo vir fundado exclusivamente na crítica do julgamento da matéria de facto, na “errada
interpretação dos factos e por via disso, errada aplicação do direito,
também” sendo que, no caso, este STA, funciona como tribunal de
revista.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão, dando-se por
reproduzida a matéria de facto fixada na instância recorrida: — arts. 713.o e 726.o do CPC.
Vejamos, pois:
Como bem refere o Ex.mo Magistrado do Ministério Público, o
objecto do recurso limita-se exclusivamente à discussão da matéria
de facto.
Na verdade, quanto à verba de 4.160.501$00 (e não 4.160 contos,
como refere a recorrente), baseia-se esta na insuficiência do “depoimento testemunhal para descaracterizar o conceito de “depósito”
pois “se não fez prova esclarecedora e definitiva no sentido de que
se trata de obras efectivamente adquiridas pela impugnante e que
tenham passado a constituir propriedade sua”, pelo que não deve
ser considerada como custo.
E, quanto à verba de 469.467$00, alega a recorrente “uma confusão
de situações” pois “porque se se trata de “edições alheias” não pode
falar-se de “bens próprios”, existindo assim “contradição na chamada
“provisão para depreciação de existências relativas a edições alheias”.
Todavia, a tal propósito, o aresto recorrido deu como provado tratar-se
de bens da impugnante e não alheios, já que, “como ficou demonstrado
pelos depoimentos das testemunhas” e “não obstante a referência
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a “depósito”, a verdade é que se tratava de obras adquiridas pela
impugnante aos autores/editores e que passaram a constituir propriedade desta”.
Sendo que a recorrente, a final, expressamente imputa à decisão
recorrida “errada interpretação dos factos e, por via disso, errada
aplicação da lei, também” e, dado o exposto e no respectivo contexto,
tal “errada interpretação” não concretiza mais que um “errado julgamento dos factos”.
Ora, nos expressos termos do art. 21.o, n.o 4, do ETAF - redacção
anterior à reforma entrada em vigor em 01/01/2004 - epigrafado “Poderes de cognição” (do STA), “a Secção de Contencioso Tributário
(deste) apenas conhece de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância”.
Pelo que o recurso improcede necessariamente.
Termos em que se acorda negar-lhe provimento.
Sem custas.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — Domingos Brandão de Pinho
(relator) — Lúcio Barbosa — António Pimpão.

Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Assunto:
Reclamação de créditos. IRS. Segurança Social. Indeferimento
liminar.
Doutrina que dimana da decisão:
Não obsta à reclamação e graduação dos créditos de IRS
e da Segurança Social o facto de os privilégios não serem
garantias reais mas meras preferências de pagamento.
Recurso n.o 804/04-30, em que são recorrentes a Fazenda Pública
e o Ministério Público, recorridos o Instituto de Solidariedade e
Segurança Social e Outros e de que foi relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
O Instituto de Solidariedade e Segurança Social reclamou na execução contra Maria Celeste Moreira Mendes Teixeira o pagamento
das contribuições não entregues acrescida de juros de mora, invocando
privilégios mobiliário e imobiliário gerais. Na mesma execução a Fazenda Pública reclamou a graduação de créditos de IRS e IVA.
Pelo M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
foram rejeitados liminarmente todos os créditos reclamados por não
existir penhora, arresto ou outra garantia real.
Dessa decisão recorreram o Ministério Público e a Segurança Social,
o primeiro para o Supremo Tribunal Administrativo e a segunda para
o Tribunal Central Administrativo. Subidos os autos a este Supremo
Tribunal Administrativo foi determinado por despacho a baixa dos

autos ao Tribunal Central Administrativo para conhecer do recurso
para aí interposto, tendo-se este declarado incompetente em razão
da hierarquia para conhecer do mesmo por este versar exclusivamente
matéria de direito.
No seu recurso formulou o Ministério Público as seguintes conclusões:
1.a Na execução fiscal em causa foi penhorado um imóvel, em
24 de Agosto de 1999.
2.a Os créditos reclamados pelo ISSS, resultantes de contribuições
em dívida, gozam de privilégio imobiliário geral, nos termos do estatuído no art. 11.o do DL 103/80, de 9 de Maio.
3.a Os créditos reclamados pela Fazenda Nacional, a título de IRS,
também, gozam de privilégio imobiliário geral, nos termos do disposto
no art. 111.o do CIRS.
4.a O facto dos privilégios não valerem contra terceiros, titulares
de direitos que, recaindo sobre as coisas abrangidas pelo privilégio,
sejam oponíveis ao exequente, nos termos do disposto no art. 749.o
do CC, não 1hes retira o carácter de garantias reais, para efeitos
de reclamação de créditos.
5.a Tal carácter real reflecte-se na preferência que é concedida
ao credor de ser pago com preferência a outros credores (CC, Anotado,
de Pires de Lima e Antunes Varela, I, 3a edição, p.724).
6.a Se assim não se entendesse não se compreenderia a razão de
tais privilégios, pois que, não podendo os créditos respectivos ser
reclamados não poderiam os privilégios ser concretizados!
7.a Ou seja, seguindo a doutrina da sentença recorrida, o legislador
dava com uma mão o que tirava com outra. O que é inadmissível!
8.a E, como é sabido, na interpretação da lei, deve ser tida, sobretudo, em conta a unidade do sistema jurídico (art. 9.o do CC).
9.a A douta sentença recorrida fez uma incorrecta interpretação
e aplicação da lei, tendo violado os normativos insertos nos arts. 240.o
do CPPT, 865.o, n.o 2, do CPC, 11.o do DL 103/80, de 9 de Maio,
e 111.o do CIRS.
Por seu turno a Fazenda Pública formulou no seu recurso as seguintes conclusões:
1. A Fazenda Pública reclamou créditos, referentes a IVA e IRS
dos anos de 1996 a 1997 e 1999 respectivamente, conforme fls. 41
a 42 dos presentes autos.
2. Os referidos créditos reclamados pela Fazenda Pública, foram
liminarmente rejeitados por carecerem de garantia real, nos termos
dos arts.o 240.o e 246.o do Código de Procedimento e de Processo
Tributário.
3. Os créditos de natureza fiscal beneficiam de privilégios creditórios
previstos no Código Civil.
4. Nos termos da lei, o privilégio creditório consiste na faculdade
que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos credores
de serem pagos com preferência em relação a outros - art.o 733.o
e seguintes do Código Civil.
5. O legislador ordinário tem atribuído em leis avulsas privilégios
a determinadas entidades, de que são exemplo os privilégios para
garantia de créditos pelas contribuições da Segurança Social (Dec.-Lei
103/80, de 9 de Maio).
6. Nos termos dos arts. 747.o e 748.o do Código Civil, encontra-se
definida a ordem de graduação de créditos que gozam de privilégio
mobiliário e de privilégio imobiliário, pelo que os credores são pagos
pela ordem que resultar da aplicação daquelas disposições legais.
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7. Face ao exposto, e tendo em atenção a doutrina e jurisprudência
existente sobre os privilégios creditórios, a douta sentença incorreu
em erro de direito na interpretação e aplicação das normas constantes
nos arts. 240.o, n.o 1, e 246.o ambos do CPPT e 866.o do Código
do Processo Civil.
8. Assim, ao não serem admitidos os créditos reclamados pela Fazenda Pública, foram violados os artigos 733.o. 736.o, 747.o e 748.o
todos do Código Civil, bem como, o artigo 111.o do CIRS.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Embora sendo dois os recursos, porque é o mesmo o seu objecto
e fundamentação, serão apreciados conjuntamente. Está em causa
um indeferimento liminar dos créditos reclamados pela Fazenda Pública relativos a IRS e IVA e os reclamados pela Segurança Social
respeitantes a dívidas de contribuições para a Segurança Social na
consideração de que tais créditos careciam de garantia real. Tal entendimento baseou-se nas anotações do Conselheiro Jorge de Sousa
no seu CPPT Anotado. Tal posição, certamente defensável, vem porém
ao arrepio de toda a jurisprudência anterior deste Supremo Tribunal
Administrativo onde, até este momento, apenas existe um acórdão
daquele Conselheiro nesse sentido - recurso 442/04, de 16 de Junho
com um voto de vencido. Sem embargo do brilhantismo do relator
tal tese não logrou convencer-nos.
Privilégio creditório é, como diz o artigo 733.o do C. Civil, 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. Ora, nos termos do artigo 111.o do CIRS, a Fazenda
Pública goza de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre os bens
existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou
de outro acto equivalente, para pagamento do IRS. Nos termos dos
artigos 10.o e 11.o do DL 103/80 também as instituições de previdência
social gozam de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre os bens
existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou
de outro acto equivalente, para pagamento das contribuições e juros
de mora. Tais privilégios devem pois ser graduados nos termos previstos no C. Civil. É certo que tais privilégios não são garantias reais,
mas meras preferências de pagamento, não resultando porém desse
facto que fique invalidada a sua reclamação e graduação no lugar
que lhes competir. Como referia Salvador da Costa (O concurso de
credores), “a regra é no sentido de que podem reclamar os respectivos
direitos de crédito os credores que sejam titulares de garantias reais
ou preferência de pagamento que se lhes reportem”. Não pode pois
manter-se o despacho recorrido que indeferiu liminarmente as reclamações da Fazenda Pública e da Segurança Social que deverão
ser admitidas e graduadas no lugar que lhes competir.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento a ambos
os recursos, revogar o despacho recorrido que deverá ser substituído
por outro que admita a reclamação, graduando os créditos no lugar
que lhes competir.
Sem custas.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — Vítor Manuel Marques Meira
(relator) — António Pimpão — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Recurso n.o 1022/03-30, em que são recorrente Fernando Neto Louro,
recorrida a Fazenda Publica e de que foi relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Notificada do acórdão de fls. 132 a 137 o Recorrente Fernando
Neto Louro veio aos autos arguir a nulidade daquele por alegada
omissão de pronúncia quanto à suscitada questão da inconstitucionalidade por ofensa do art.o 20.o da Constituição da República e
art.o 22.o, n.o 4, da Lei Geral Tributária e a aclaração do mesmo
acórdão por, no entender do Requerente, nele se não efectuar a
distinção entre impossibilidade e inutilidade da lide [(art.o 287.o, al.
e), do CPC], tudo nos termos dos aplicáveis artigos 668.o e 669.o
do CPC.
Notificada a Fazenda Pública para, querendo, se pronunciar sobre
o assim arguido e requerido, nada foi por esta requerido ou alegado.
E o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal Administrativo entendeu que lhe não cumpre pronunciar-se.
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
Vejamos.
Da alegada omissão de pronúncia quanto à questão da inconstitucionalidade. - conclusão 3a das alegações do recurso jurisdicional-.
Ocorre a alegada omissão de pronúncia, determinante da perseguida nulidade de sentença ou acórdão, nos precisos e expressos termos do disposto nos artigos 668.o, n.o 1, al. d), e 660.o, n.o 2, do
CPC, aqui inequívoca e subsidiariamente aplicável,
Sempre que o juiz ou o tribunal deixem de pronunciar-se sobre
questão que devessem apreciarcfr. art.o 668.o, n.o 1, al d), do CPC
- E estas são todas as que as partes tenham submetido à sua apreciação
- cfr. art.o 660.o, n.o 2, do mesmo CPC - exceptuadas aquelas cuja
decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras. A questão
da constitucionalidade vinha efectivamente suscitada pelo Recorrente
na apontada conclusão das suas alegações de recurso jurisdicional.
Porém, na economia do decidido pela sindicada sentença, depois
confirmado pelo acórdão aclarando e arguido de nulo, resulta antes
bem claro que, porque prejudicado pela solução encontrada, não cumpria já ao tribunal emitir qualquer pronúncia decisória sobre a invocada inconstitucionalidade. Não se verifica pois a arguida omissão
de pronúncia invalidante. E no que concerne à perseguida aclaração
do mesmo acórdão - cfr. artigo 669.o do CPC - improcede também
o requerido. O convocado preceito da lei adjectiva comum, aplicável
também aos acórdãos deste Supremo Tribunal por expressa recomendação dos arts. 716.o, 749 e 762.o daquele diploma legal e 281.o
do CPPT e 169.o do CPT, concede às partes o direito de requererem
ao Tribunal que proferiu a decisão o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha - cfr. al. a) do n.o 1
do citado art.o 669.o do CPC - no que ora releva.
Porém, sabido é que, só se verifica ocorrer obscuridade e/ou ambiguidade de sentença ou acórdão quando esta ou este contenham
algum passo cujo sentido seja ininteligível ou quando alguma passagem
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se preste a interpretações diferentes, tal como já ensinava o Insigne
Alberto dos Reis.
Ora nada disso ocorre no questionado acórdão.
Com efeito e ao contrário do ora alegado, no sindicado acórdão
não se “considerou extinta a execução com base em impossibilidade
e inutilidade da lide.”.
Considerou-se, isso sim, improcedente toda a argumentação subjacente ao presente recurso jurisdicional - página 6a, 7.o parágrafo -,
em termos de, assim, viabilizar entendimento decisório de que Não
merece (ia) pois qualquer reparo ou censura a impugnada decisão
judicial, que, por isso mesmo e assim, se confirmou, tal como vinha
proferida, isto é, julgou extinta, por inutilidade superveniente da lide
a instância de oposição que antes deduzira contra execução fiscal (...) do intróito de fls. 1.
E nem a expressa invocação do texto do 5.o parágrafo de fls. 5
do questionado acórdão onde, com efeito, se refere, sem distinguir,
especificando, impossibilidade e inutilidade da lide, pode colher aqui
efeito útil e porventura justificar qualquer aclaração.
Desde logo porque o ora Requerente não teve qualquer dúvida
na interpretação e entendimento daquele excerto do texto do acórdão,
antes dele e do demais adiante invocado se servindo apenas e só
para manifestar depois a sua discordância com o sentido do decidido,
(Discordância que nesta sede, é por demais sabido, não pode lograr
qualquer efeito útil).
Mas também porque aquela indiscriminada e expressa referência,
levada ao invocado parágrafo do questionado acórdão, se insere antes
e bem claramente na invocação das duas situações que constituem
a previsão legal, qualquer delas com a virtualidade de operar a estabelecida extinção da instância. Em face do exposto e porque nada
há a esclarecer, acordam os Juízes desta Secção em indeferir a arguição
de nulidade bem assim como o pedido de aclaração do acórdão de
fls. 132 a 139.
Custas pela Requerente fixando a taxa de justiça em 99 euros.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — Alfredo Madureira (relator) — Baeta de Queiroz — Vítor Meira.

Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Assunto:
IRC. Juros de empréstimos externos. Arts. 13.o e 36.o (hoje
art.o 27.o) do EBF. Transmissão de benefícios fiscais.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O art.o 36.o do EBF, na redacção então em vigor (hoje
art.o 27.o), confere ao Ministro das Finanças o poder
de isentar total ou parcialmente de IRC os juros de capitais
provenientes do estrangeiro, representativos de empréstimos, de que sejam devedores as empresas que prestem
serviços públicos, desde que os credores tenham residência, sede ou direcção no estrangeiro.

2 — Nos termos do disposto no art.o 13.o, n.o 3, do EBF,
a transmissão inter vivos do benefício em causa só é
possível desde que tenha havido autorização prévia do
Ministro das Finanças.
Recurso n.o 1563/03-30, em que são recorrente Tejo Energia — Produção e Distribuição de Energia Eléctrica, S.A., e recorrido o Ministro das Finanças e de que foi relator o Ex.mo Juiz Conselheiro
Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Tejo Energia — Produção e Distribuição de Energia Eléctrica,
SA, com sede na Central Termoeléctrica do Pego, Pego, Abrantes,
não se conformando com o acórdão do Tribunal Central Administrativo que lhe negou provimento ao recurso contencioso de anulação
do despacho do Senhor Ministro das Finanças, exarado em 16/11/99,
que, por sua vez, lhe havia indeferido o pedido de concessão do benefício fiscal previsto no art.o 36.o do EBF (isenção de retenção na
fonte de IRC relativamente a juros de capitais provenientes do estrangeiro representativos de empréstimos), dele vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) Vem o presente recurso interposto do acórdão proferido pelo
Tribunal Central Administrativo (Secção de Contencioso Tributário),
que negou provimento ao recurso contencioso de anulação do despacho de Sua Excelência o Ministro das Finanças que indeferiu a
concessão de isenção fiscal de IRC ao abrigo do art.o 36.o do Estatuto
dos Benefícios Fiscais (“EBF”) - actualmente prevista no artigo 27.o
do EBF - para os rendimentos derivados dos juros do empréstimo
contraído em 1993 junto de um sindicato de vários bancos no montante
de Esc. 56.200.000.000 (cinquenta e seis mil e duzentos milhões de
escudos), correspondentes aos juros da parte de capital mutuado,
no montante de Esc. 3.620.477.553 (três mil e seiscentos e vinte milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e
três escudos), cedido, por força de cessão de crédito, para a sucursal
de Amsterdão do ABN AMRO BANK N.V.;
B) Como é evidenciado pelo teor do acórdão recorrido e pelos
documentos juntos aos autos a Requerente não podia ter requerido
e obtido, em 1994 e em 1996, a isenção então prevista no artigo 36.o
do EBF em virtude do refinanciamento negociado e concluído em
1997, pelo que não é correcta, nem corresponde ao alegado, documentado e ocorrido, a descrição dos factos no ponto 4 da matéria
de facto dada como provada;
C) Assim, face aos factos alegados, aceites pela Autoridade Recorrida documentados (Cfr. Documentos n.os 5 a 11 juntos à petição
de recurso), deve ser alterado o acórdão recorrido ao abrigo do disposto no artigo 712.o, n.o 1, alínea a), do Código de Processo Civil,
aplicável ex vi artigos 749.o e 762.o do mesmo Código, todos aplicáveis
por força do disposto no artigo 102.o da LPTA- no que diz respeito
aos factos incluídos no respectivo ponto 4 da matéria de facto dada
como provada, sugerindo-se a seguinte redacção:
«4. A Recorrente:
a) requereu, em 1993, ao abrigo do artigo 36.o do EBF, reconhecimento da isenção de IRC a cuja retenção se encontra obrigada,
incidente sobre os rendimentos derivados dos juros incidentes sobre
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os capitais provenientes do estrangeiro incluídos nos financiamentos
obtidos junto do sindicato bancário composto exclusivamente por bancos não residentes e nos empréstimos obtidos, na forma de suprimentos, junto dos accionistas acima referidos.
Tal isenção foi-lhe concedida através do despacho do Sr. SEAF,
de 14/2/1994, proferido no âmbito do processo n.o 231/93;
b) requereu, em 1996 - e no pressuposto de poder vir retitular
os financiamentos contraídos junto do sindicato bancário composto
exclusivamente por bancos não residentes e os empréstimos obtidos,
na forma de suprimentos, junto dos accionistas através da concessão
de novos financiamentos - a isenção de IRC prevista no artigo 36.o
do EBF para os rendimentos derivados dos juros dos financiamentos
referidos em Anexo ao requerimento, na medida em que tais empréstimos viessem a ser, em cada momento, contraídos junto de Bancos
não residentes.
Tal isenção foi-lhe concedida através do despacho do Sr. SEAF
de 21/10/1996, proferido no âmbito do processo n.o 231/93.» (Novo
número de matéria de facto dada como provada.
«Em Junho de 1997, a Recorrente, após negociações relativas ao
refinanciamento do citado projecto, contratou um novo financiamento
(“Novo Financiamento”) e contratou também a reconversão dos financiamentos originais referidos em 3. supra, e por virtude dessa
reconversão, requereu, em 17.06.1997, a isenção prevista no artigo
36.o do EBF, relativamente aos juros decorrentes do empréstimo que
contraíra no mercado doméstico através do designado escudo Facility
Agreement referido, no montante de Esc. 52.200.000.000$00, na medida em que o mesmo fosse concedido por bancos não residentes.
Tal requerimento foi indeferido por Despacho do Senhor Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, de 10 de Fevereiro de 1998.»
D) No caso concreto, verifica-se que a ora Recorrente é requerente
da concessão de isenção na qualidade de devedora e de prestadora
de serviço público, enquanto produtora de energia eléctrica, sendo
que, em virtude da cessão do crédito, no montante de Esc.
3.620.477.533, detido pelo ABN AMRO BANK N.V., Sucursal de
Lisboa, para a sucursal de Amsterdão do mesmo banco (Cfr. II. 8.o
(vi) supra e ponto 6 da matéria de facto dada como provada no acórdão
recorrido) a instituição mutuante passou a ser um instituição com
residência, sede ou direcção efectiva no estrangeiro.
E) O despacho de Sua Excelência o Ministro das Finanças fundamentou-se no facto da cessão dos créditos para entidade estrangeira,
ser irrelevante para o deferimento do pedido de isenção, na medida
em que para a verificação dos pressupostos legais da concessão da
isenção prevista no artigo 36.o do EBF, releva apenas o momento
em que o crédito teve origem;
F) Tal interpretação é restritiva do preceito constante do artigo
36.o do EBF, através da exigência de um requisito adicional face
aos constantes expressamente na referida norma, sendo o despacho
ilegal, por violação do artigo 36.o do EBF.
G) Com efeito, não consta da letra do artigo 36.o do EBF, tendo
em vista a verificação dos pressupostos de aplicação da norma, a
relevância exclusiva do momento em que o crédito é originariamente
concedido, não resultando da expressão “capitais provenientes do estrangeiro” a referência à sua proveniência originária;
H) Por outro lado, não é esse o espírito da isenção consagrada
pois os interesses subjacentes à norma são o de que a entidade mu-
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tuária fique isenta do imposto incidente sobre os juros devidos a
entidade não residente - e que é suportado na totalidade pela entidade
mutuária - não apenas nos casos em que são devidos juros a credores
originários não residentes;
I) O Tribunal a quo não discute, nem discorda, que com a cessão
do crédito o capital passou a ser proveniente do estrangeiro, contudo,
sustenta que, por força do disposto no artigo 11.o do EBF, o que
releva - para a concessão da isenção prevista no artigo 36.o do EBF
- é a proveniência originária do crédito, sendo por isso irrelevante
a proveniência superveniente do crédito por força da cessão.
J) Do artigo 11.o do EBF não consta que o momento em que
devem estar verificados, em concreto, os pressupostos do benefício
do artigo 36.o, é o da data do financiamento original. Tal norma,
ao definir o momento em que nascem os direitos aos benefícios fiscais,
não o define como sendo o momento da verificação histórica da situação tributária (que, no caso dos autos, seria o momento em que
o crédito teve origem ou foi originariamente concedido), mas sim
como momento da verificação histórica dos pressupostos para o benefício previsto na norma de isenção.
K) Assim sendo, o despacho recorrido, ao fundamentar-se numa
interpretação restritiva do preceito constante do artigo 36.o do EBF
- através da exigência de um requisito adicional face aos constantes
expressamente na referida norma, e que seria o de que os pressupostos
para a concessão da isenção em causa deveriam estar reunidos no
financiamento original, à data da sua constituição - é ilegal, por vício
de violação de lei (da norma do artigo 36.o do EBF);
L) E o acórdão recorrido, ao não anular tal despacho com fundamento na relevância da proveniência originária do crédito, interpreta e aplica incorrectamente, violando, as normas contidas nos artigos 4.o, 36.o e 11.o do EBF.
M) A interpretação do artigo 36.o do EBF constante do despacho
recorrido é desconforme com as posições anteriormente assumidas
pela Administração Fiscal, designadamente com a posição constante
dos documentos n.os 10.o e 11.o juntos à petição de recurso que se
fundamentaram na interpretação do artigo 11.o do EBF segundo a
qual se exigiria que, para a concessão da isenção, deveriam estar
verificados os pressupostos do artigo 36.o do EBF no momento do
requerimento, não se referindo em momento algum que era relevante
o momento originário da concessão do crédito, para efeitos de verificação dos pressupostos constantes da norma do artigo 36.o do EBF
N) O despacho e interpretação do artigo 36.o do EBF constantes
do Docs. n.os 10 e 11 juntos à petição de recurso criaram a confiança
da Recorrente no sentido de que uma vez verificados os pressupostos
de aplicação daquele artigo (ainda que por alteração superveniente
do financiamento originário) no momento do requerimento de isenção
- como se verifica no caso dos presentes autos, não sendo de resto
tal facto posto em causa pela Autoridade Recorrida - fosse concedida
a isenção, o que não se verificou;
O) Assim sendo, o despacho recorrido é ilegal, por violação do
artigo 6.o-A do Código do Procedimento, e ao não reconhecer tal
vício o acórdão recorrido violou, também, tal norma.
P) Está subjacente à norma do artigo 36.o do EBF a livre circulação
de capitais, admitindo-se, por isso, que créditos originariamente concedidos por entidades nacionais possam ser cedidos a entidades não
residentes, podendo os respectivos rendimentos - os juros - beneficiar,
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nesse caso, da isenção, desde que verificados os restantes pressupostos
da norma quanto à entidade mutuária.
Q) Ora, o despacho recorrido ao fundamentar-se no entendimento
de que os pressupostos previstos no artigo 36.o do EBF devem ser
aferidos e verificar-se no momento do financiamento original, conduz
a solução oposta à livre circulação de capitais, em violação do disposto
no artigo 36.o do EBF, e igualmente em violação do disposto nos
artigos 56.o e 58.o, n.o 1, alínea a), do Tratado da Comunidade
Europeia.
R) Para efeitos do disposto no artigo 58.o do Tratado da Comunidade Europeia, não pode justificar-se a diferenciação de regimes
em critérios que não o da diferente residência ou local do investimento,
pelo que não pode ser acolhido o critério admitido pelo acórdão
recorrido, no sentido de poder existir diferença de regime quando
é diferente a natureza originária dos créditos. Pelo contrário, se um
não residente pode beneficiar da isenção quando financia, de origem,
a entidade mutuária, é evidente que também pode beneficiar de tal
isenção - e só tal é legítimo, face às normas comunitárias supra-referidas - quando financia supervenientemente (por aquisição de créditos de terceiros) a entidade mutuária.
S) Ao não julgar procedente o vício de violação de lei, por violação
do disposto, no artigo 58.o do Tratado da União Europeia, o acórdão
recorrido violou também esta norma.
A autoridade recorrida contra-alegou nos termos que constam de
fls. 251 e segs., que se dão aqui por integralmente reproduzidos para
todos os efeitos legais, para concluir pela improcedência do recurso
e pela manutenção do acórdão recorrido, com todas as consequências
legais.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de ser negado provimento ao recurso e confirmado o julgado, uma
vez que, exigindo o art.o 36.o do EBF, na redacção então em vigor
(hoje art.o 27.o), que, para que o respectivo juro ficasse isento de
IRC, o capital proviesse do estrangeiro, determinando o art.o 11.o
do mesmo Estatuto que o direito a benefícios fiscais se reporte à
data da verificação dos respectivos pressupostos e tendo ficado provado que o empréstimo foi contraído inicialmente junto de um sindicato bancário constituído por bancos residentes, “de concluir é que
a circunstância, posterior, da cessão daquele crédito a um banco estrangeiro é inócua para efeitos de isenção de IRC sobre os respectivos
juros”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - O Tribunal Central Administrativo considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. A Tejo Energia - Produção e Distribuição de Energia Eléctrica,
S.A., tem por objecto social a produção, transporte e distribuição
de energia eléctrica em alta, média e baixa tensão, bem como todas
as actividades conexas ou afins e está matriculada na CRC de Lisboa,
3a secção, matrícula n.o1169/921104 - cfr. certidão junta por cópia
quer a fls. 35 segs. dos autos, quer junta ao apenso administrativo).
2. A Recorrente foi constituída no âmbito do projecto respeitante
à aquisição à EDP - Electricidade de Portugal SA., e subsequente
exploração, da Central Termoeléctrica do Pego.
3. Para financiamento de tal projecto, em regime de “project finance” a Tejo Energia, SA., contraiu, em 1993:
- financiamentos sob a forma de abertura de crédito no mercado
doméstico, junto de um sindicato bancário constituído apenas por
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bancos residentes, no montante de Esc. 56.200.000.000$00, denominado “Escudo Facility Agreement”.
- financiamentos junto de um outro sindicato bancário, composto
exclusivamente por bancos não residentes, no montante de DM
1.140.000.000, denominado “Offshore Facility Agreement”.
- empréstimos junto dos seus accionistas, sob a forma de suprimentos, no montante global máximo de ECU 149.789.749.
4. Em Junho de 1997, a Tejo Energia, SA. , após negociações relativas ao refinanciamento do citado projecto, contratou um novo
financiamento (“Novo Financiamento”) e contratou também a reconversão dos financiamentos referidos no n.o antecedente e, por
virtude dessa reconversão:
a) Relativamente aos capitais provenientes do estrangeiro incluídos
em cada um dos financiamentos acima referidos, a Tejo Energia,
SA., requereu, ao abrigo do artigo 36.o do EBF, reconhecimento da
isenção de IRC a cuja retenção se encontra obrigada, incidente sobre
os rendimentos derivados dos juros incidentes sobre os mesmos.
Tais isenções foram-lhe concedidas através dos Despachos do Sr.
SEAF, de 14/2/1994 e 21/10/1996, ambos proferidos no âmbito do
processo n.o 231/93.
b) Relativamente ao empréstimo que contraíra no mercado doméstico através do designado Escudo Facility Agreement referido,
no montante de Esc. 56.200.000.000$00, a Tejo Energia, SA., requereu,
em 17/6/1997, a isenção prevista no artigo 36.o do EBF, relativamente
aos juros decorrentes desse citado financiamento (Escudo Facility
Agreement), na medida em que o mesmo fosse concedido por bancos
não residentes.
Este pedido de isenção deveu-se a:
- Ter a recorrente entendido que se verificavam agora, também
relativamente a tal financiamento, os pressupostos que haviam justificado concessão da isenção aos anteriores financiamentos de origem
externa, na medida em que era concedido por bancos a não residentes.
- No quadro do acordo alcançado no âmbito da reconversão de
financiamento global do projecto, os bancos financiadores terem exigido a eliminação da restrição de sindicação.
Este pedido de isenção veio a ser indeferido por Despacho do
Sr. SEAF, de 10/2/1998.
5. A Tejo Energia, SA., interpôs recurso deste despacho para o
TCA, recurso que se encontra pendente.
6. Posteriormente a requerente foi notificada de cessão do crédito,
no montante de Esc. 3.620.477.553$00, detido pelo ABN AMRO
BANK N.V. (sucursal de Lisboa) ao abrigo do referido Escudo Facility
Agreement, para a sucursal de Amsterdão do mesmo banco, conforme
documentação que se junta (cfr. Anexo I) .
7. Perante esta notificação e porque entendeu que, a partir de
então, se passou a verificar, em concreto, o pressuposto de reconhecimento da isenção que (no entendimento da AF) era exigível
nos termos do artigo 11.o do EBF - ser a verificação histórica do
pressuposto legal da isenção anterior ou concomitante ao acto de
reconhecimento da mesma -, a recorrente requereu, de novo, a isenção
de IRC prevista no artigo 36.o do EBF e a correspondente dispensa
de retenção na fonte relativamente aos rendimentos derivados dos
juros (no montante de Esc. 3.620.477.553$00) incidentes sobre o empréstimo que contraíra no mercado doméstico através do designado
Escudo Facility Agreement referido, no montante de Esc.
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56.200.000.000$00. 8. Através do ofício n.o 067750 de 29/11/1999, a
recorrente foi notificada de que “por despacho de S. Ex.a o Ministro
das Finanças exarado em 16.11.99, foi decidido indeferir o pedido
de isenção em sede de IRC respeitante aos juros derivados da cessão
de créditos do financiamento no montante de 3.620.477.553 Esc., para
a sucursal de Amsterdão do ABN AMRO Bank, NV, valor oriundo
de um contrato outorgado inicialmente com instituições bancárias
nacionais denominado “Escudo Facility Agreement”, e actualmente
detido pela sucursal de Lisboa do mesmo Banco, com fundamento
no facto de que a incidência do benefício fiscal é feita especificadamente nos juros decorrentes do contrato-base de mútuo, não se
aplicando ao fraccionamento ou à transferência parcial ou total de
créditos do financiamento original obtido no mercado doméstico, para
outras entidades não residentes em Portugal”.
9. Em 6/3/2000 a Recorrente recebeu o ofício n.o 013771, datado
de 2/3/2000, acompanhado da certidão requerida nos termos e para
os efeitos do artigo 22.o do CPT.
10. O despacho recorrido, o do Sr. Ministro das Finanças, de
16/11/99, referido no Ponto 8 supra, é do teor seguinte: “Concordo
com o teor do despacho do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais.”
11. Tal despacho foi exarado numa informação elaborada em 8/10/99
pelos serviços da AT (pela DSBF) , na qual foram também exarados
estes outros despachos:
- Despacho do Sr. Director de Serviços, de 25/10/99: “Confirmo.
Atendendo a que não se encontram verificados os pressupostos para
a concessão do benefício previsto no art. 36.o do EBF, afigura-se
de indeferir o pedido.”
- Despacho do Sr. Subdirector-Geral do IR, de 29/10/99: “Por todos
os fundamentos expressos, concordo ser de indeferir o pedido, sendo
de relevar o fundamento relativo à alteração de entidades que constituíam o Sindicato Bancário.”
- Despacho do Sr. Director-Geral dos Impostos, 3/11/99: “Concordo,
no sentido do indeferimento. À consideração do Senhor SEAF.“
- Despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de
11/11/99: “Concordo com o indeferimento. À consideração do Sr.
Ministro das Finanças.“
12. A informação elaborada em 8/10/99 pelos serviços da AT (pela
DSBF), na qual foram exarados todos os supra citados despachos,
é do seguinte teor:
«1. A empresa “Tejo Energia — Produção e Distribuição de Energia
Eléctrica, SA.” com sede na Central Termoeléctrica do Pego, em
Abrantes, pessoa colectiva com o número 502869674, através de carta
dirigida a S. Ex.a o Ministro das Finanças solicita a isenção de IRC
relativamente aos rendimentos derivados dos juros incidentes sobre
o empréstimo no montante Esc. 3.620.477.553$00, parcela integrada
no empréstimo denominado “Escudo Facility Agreement” contraído
em 1997, com fundamento no facto de se haver verificado a transferência daquele valor, actualmente detido pela sucursal de Lisboa
do “ABN AMRO Bank N.V.”, para a sucursal de Amsterdão do
mesmo Banco.
2. No contexto do pedido em questão, salienta-se que o montante
em causa faz parte integrante dum contrato de mútuo, originalmente
contraído junto de um sindicato bancário um constituído apenas por
bancos residentes no montante de Esc. 56.200.000.000$00, o qual foi
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objecto de pedido de isenção em sede de IRC no âmbito da citada
norma estatutária, tendo sido decidido indeferir o pedido em causa
com base na comprovada factualidade da origem dos capitais e localização das entidades credoras, dado que as mesmas deverão ter
residência, sede ou direcção efectiva fora do território nacional (despacho SEAF 2.02.98 s/ Infa 596/97 DSBF).
3. A Tejo Energia interpôs recurso da decisão do Senhor Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais para o Tribunal Central Administrativo, encontrando-se nesta data o processo pendente, de acordo
com a informação prestada pela requerente.
4. Da perspectiva analítica estratégica delineada pela Tejo Energia
no presente processo, revelam-se vários aspectos relevantes que importa salientar para a análise da actual pretensão:
- O contrato de empréstimo negociado junto de um sindicato bancário de instituições financeiras residentes no valor de
56.200.000.000$00, tal como foi apresentado no pedido de isenção
inicial não configura ter na sua constituição uma sucursal de um Banco
não residente, pressupondo-se, neste contexto, e muito embora este
aspecto não constitua elemento relevante para a análise do pedido
em questão, que a transferência parcial de créditos do mercado doméstico para a agência Lisboa do “ABN AMRO BANK N.V.” ocorreu
posteriormente, aquando da eliminação da restrição de sindicação
exigida pelos bancos financiadores, uma vez que os termos originais
do contrato não permitiam a sua sindicação junto de bancos estrangeiros.
- A cedência de posição contratual para operadores estrangeiros,
de créditos negociados no “mercado doméstico” junto de um sindicato
bancário constituído por Bancos portugueses, não constitui elemento
relevante para o deferimento do pedido, dado que é orientação dominante que o Contrato não pode ser negociável com entidades financiadoras residentes, uma vez que é imperativo legal a existência
de um empréstimo externo, circunstância não verificável no caso
vertente.
- No caso em apreço existe uma cedência de posição contratual
em cadeia, numa primeira fase das entidades mutuantes residentes
para a sucursal em Lisboa do “ABN AMRO BANK N.V.”, e actualmente para a sucursal em Amsterdão daquele Banco no montante
de Esc: 3.620.477.553$00, situações que na prática constituem negócios
jurídicos de natureza interbancária autónomos e independentes do
contrato de mútuo originário.
- A este propósito é conveniente salientar, que o benefício fiscal
concedido no âmbito da matéria preconizada no artigo 36.o do EBF,
mesmo para os empréstimos externos sindicados fica limitada às entidades financiadoras que constituem o Sindicato Bancário no momento do deferimento do pedido, ou seja na hipótese de existir alteração na composição do Sindicato, o reconhecimento da isenção
caduca sendo necessário a empresa mutuária apresentar novo requerimento a solicitar a isenção em causa, com base nas alterações que
eventualmente se vierem a verificar (Despacho do Ministro das Finanças de 12.05.99 s/ Infa 391/99 DSBF).
- No plano da concepção e aplicação do art. 36.o do EBF não
emerge, quer no espírito, filosofia e pensamento normativo que a
incidência do benefício fiscal opere sobre os juros provenientes do
fraccionamento de créditos ou parcelização do capital mutuado disperso por várias entidades a quem apenas foram cedidos os créditos,
não participando nem outorgando o contrato de financiamento.
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- A cessão de créditos constitui mero efeito de um determinado
negócio jurídico, o contrato-base que tem subjacente o mútuo. É no
âmbito específico deste contrato-base consubstanciando o montante
global constitutivo do financiamento externo que deverá incidir a isenção fiscal prevista no art. 36.o do EBF, não sendo lógico nem curial
o seu alargamento, elasticidade ou exponencialidade a juros de capital
mutuado objecto de cessão ou transferência de créditos.
- A invocação da cessão duma parte do crédito no montante de
3.620.477.553$00 detido pela sucursal de Lisboa do ABN AMRO Bank
N.V. para a sucursal de Amsterdão não consubstancia pensamento
decisivo ou operação financeira relevante para efeitos de isenção,
apenas revelando uma perspectiva sobre o mesmo facto, porquanto,
segundo consta da actual petição, as alegações produzidas em recurso
contencioso sobre a mesma matéria e o mesmo objecto do cedido
formulado não sofreram qualquer alteração da argumentação aduzida.
- Face a esta perspectiva, e dado que a Administração já se havia
pronunciado anteriormente sobre a mesma matéria e o mesmo objecto
do pedido de isenção, a natureza da pretensão apresentada poderá
configurar uma situação prevista no artigo 9.o do CPA, cujo n.o 2
estabelece o seguinte:
”Não existe o dever de decisão quando o órgão competente tenha
praticado, há menos de dois anos um acto administrativo sobre o
mesmo pedido formulado pelo mesmo particular com os mesmos
fundamentos.”
- Neste contexto, estando pendente em sede de recurso contencioso
administrativo a apreciação do despacho de indeferimento ao pedido
de isenção fiscal sobre os juros provenientes do contrato de empréstimo no montante de 56.200.000.000$00, a apresentação do novo pedido de isenção incidente apenas sobre parte do empréstimo no valor
de 3.620.477.553$00, crédito cedido a uma sucursal bancária no estrangeiro, não se revela oportuna e pertinente face ao processo de
impugnação pendente no Tribunal Central Administrativo.
5. A previsão de natureza legal para a concessão do benefício em
causa, pressupõe que as condições tenham que estar reunidas no financiamento original. As transferências de créditos derivadas do financiamento original para sucursais de bancos estrangeiros, independentemente da sua situação geográfica, não constituem matéria que
tenha enquadramento no art. 36.o do EBF, face ao entendimento
decorrente das orientações que sobre este assunto têm vindo a merecer
acolhimento superior, concluindo-se, nesta perspectiva, que o pedido
em causa não está em condições de aproveitar da isenção em sede
de IRC prevista no art. 36.o do EBF.»
3 - Antes de nos debruçarmos sobre o objecto do presente recurso,
importa apreciar a censura feita pela recorrente ao julgamento da
matéria de facto efectuado no acórdão recorrido, por não ter tido
em conta os documentos juntos a fls. 54 a 73, como ressalta das
conclusões B) e C) da sua motivação do recurso.
No presente processo, iniciado no Tribunal Central Administrativo,
este Supremo Tribunal Administrativo tem poderes de cognição no
domínio da matéria de facto, como resulta do preceituado no art.o 21.o,
n.os 1 e 4, do ETAF, na anterior redacção.
Por isso, tem o poder atribuído aos tribunais com competência
para apreciação da matéria de facto, que são os indicados no art.o 712.o
do CPC.
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No caso, constando do processo os documentos referidos, está-se
perante uma situação em que este Tribunal pode reapreciar a fixação
da matéria de facto [cfr. art.o 712.o, n.o 1, al. a), do CPC].
Assim e antes de prosseguir, há que reapreciar a matéria de facto,
no que ao ponto 4) do probatório diz respeito, face aos citados documentos, já que e em relação aos demais a mesma não é controvertida, pelo que nenhuma correcção há a fazer, nem ela é pedida
por qualquer das partes.
Deste modo, a reapreciação incidirá apenas sobre os ditos documentos.
E não tendo esses documentos sido impugnados e não havendo
motivo para duvidar da sua genuinidade, acorda-se em alterar a redacção do referido n.o 4) do probatório fixado no aresto a quo, atrás
indicado, nos seguintes termos:
«4. a) - Em 1993 e ao abrigo do artigo 36.o do EBF, a Tejo Energia,
SA, requereu reconhecimento da isenção de IRC, a cuja retenção
se encontra obrigada, incidente sobre os rendimentos derivados dos
juros incidentes sobre os capitais provenientes do estrangeiro incluídos
nos financiamentos obtidos junto do sindicato bancário composto exclusivamente por bancos não residentes e nos empréstimos obtidos,
na forma de suprimentos, junto dos accionistas acima referidos.
Tal isenção foi-lhe concedida através do Despacho do Sr. SEAF,
de 14/2/1994, proferido no âmbito do processo n.o 231/93;
b) - Em 1996 e ao abrigo do disposto no artigo 36.o do EBF,
requereu a isenção de IRC, a cuja retenção se encontra obrigada,
para os rendimentos dos juros provenientes dos novos financiamentos
referidos em Anexo ao requerimento, na medida em que tais empréstimos viessem a ser contraídos junto de Bancos não residentes.
Tal isenção foi concedida através do Despacho do Sr. SEAF de
21/10/1996 proferido no âmbito do processo n.o 231/93;
c) - Em de Junho de 1997, após negociações relativas ao refinanciamento do citado projecto, a Tejo Energia, SA, contratou um novo
financiamento (“Novo Financiamento”) e contratou também a reconversão dos financiamentos referidos no número antecedente e por
virtude dessa reconversão requereu, em 17/6/97 e relativamente ao
empréstimo que contraíra no mercado doméstico através do designado
Escudo Facility Agreement referido, no montante de
56.200.000.000$00, a isenção prevista no artigo 36.o do EBF, relativamente aos juros decorrentes desse citado financiamento (Escudo
Facility Agreement), na medida em que o mesmo fosse concedido
por bancos não residentes.
Este pedido de isenção deveu-se a:
- Ter a recorrente entendido que se verificavam agora, também
relativamente a tal financiamento, os pressupostos que haviam justificado a concessão da isenção aos anteriores financiamentos de origem externa, na medida em que era concedido por bancos não
residentes.
No quadro do acordo alcançado no âmbito da reconversão de financiamento global do projecto, os bancos financiadores terem exigido
a eliminação da restrição de sindicação.»
Este pedido de isenção veio a ser indeferido por Despacho do
Sr. SEAF, de 10/2/1998.
Posto isto, passemos, então à apreciação do objecto do recurso.
4 - Dispõe o art.o 36.o do EBF, na redacção então em vigor (hoje
art.o 27.o), que “o Ministério das Finanças pode, a requerimento e
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com base em parecer fundamentado da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, conceder isenção total ou parcial de IRS ou IRC,
relativamente a juros de capitais provenientes do estrangeiro, representativos de empréstimos e rendas de locação de equipamentos importados, de que sejam devedores o Estado...e as empresas que prestem serviços públicos desde que os credores tenham residência, sede
ou direcção efectiva no estrangeiro”.
Por sua vez, regula o art.o 13.o do mesmo diploma legal a “transmissão dos benefícios fiscais”, permitindo a transmissão inter vivos,
mediante autorização do Ministro das Finanças, do direito “aos benefícios fiscais concedidos, por acto ou contrato fiscal, a pessoas singulares ou colectivas, desde que no transmissário se verifiquem os
pressupostos do benefício e fique assegurada a tutela dos interesses
públicos com ele prosseguidos” (n.o 3).
No caso dos autos e como resulta da matéria fáctica dada como
provada, é incontornável que, através de uma cessão de créditos ou
da posição contratual, o financiamento inicialmente contraído pela
recorrente junto de um sindicato bancário constituído apenas por
bancos residentes foi posteriormente transferido para um banco não
residente, com vista à isenção prevista no prédito art 36.o Todavia,
não ficou demonstrado nos autos que essa transmissão tenha sido
autorizada pelo Ministro das Finanças, tal como o exige o art.o 13.o,
n.o 3 também citado, sendo certo que essa autorização tinha que
preceder aquela transmissão.
E, ainda que assim não fosse, também não resulta dos autos que
essa autorização se tenha verificado posteriormente.
“Sendo que se trata efectivamente de situação com cabimento no
n.o 3 - e não no n.o 2 - do art. 13.o já que o benefício fiscal em
causa depende de reconhecimento por acto administrativo - o Ministro
das Finanças pode... (art. 36.o) - em que, pois, a eficácia da transmissão
depende de decisão ministerial a autorizar a transferência já que se
não está no domínio dos direitos ob rem; como no dito n.o 2.
Aqui, não é necessário um acto administrativo de concessão do
benefício, já que os sujeitos passivos “se determinam pela titularidade
activa das coisas cujos rendimentos ou valores são beneficiados, isto
é, constituem um direito inerente às acções, certificados ou imóveis
respectivos...sendo o direito ao benefício fiscal inerente à propriedade
do bem,...à titularidade de uma coisa...” Refira-se, ainda, que não
está em causa o exercício de qualquer poder discricionário, subjacente
à norma do art. 36.o referido.
O conteúdo do acto sindicado não expressa tal exercício mantendo-se e esgotando-se em aspectos puramente vinculados, quais sejam
os da verificação dos respectivos pressupostos de facto e de direito”
(Ac. desta Secção do STA de 23/6/04, in rec. n.o 1.679/03).
Pelo que falecem, necessáriamente, as conclusões D) a O) da motivação do recurso.
5 - E do que, assim, fica exposto, é evidente que prejudicado está
o conhecimento da questão da violação do disposto no art.o 58.o do
Tratado da Comunidade Europeia, também suscitado nas restantes
conclusões da motivação do recurso.
6 - Deste modo e com estes fundamentos, acorda-se em negar
provimento ao presente recurso e manter o aresto recorrido.
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Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50% e a taxa
de justiça em 575 euros.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) — Mendes Pimentel — Fonseca Limão.

Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Assunto:
Sindicância contenciosa de decisão de indeferimento de recurso hierárquico em procedimento de reclamação graciosa.
Impugnação judicial. Recurso contencioso.
Doutrina que dimana da decisão:
O meio processual adequado à sindicância contenciosa do
despacho de indeferimento de recurso hierárquico interposto
de anterior decisão de indeferimento de reclamação graciosa
será a impugnação judicial sempre que aquelas decisões
envolvam a apreciação da legalidade dos de liquidação e
o recurso contencioso sempre que tal apreciação não conste
do acervo decisório da administração fiscal no caso.
Recurso n.o 1787/03-30, em que são recorrente Maria Odete Dias
Seixas, recorrida a Fazenda Pública. e de que foi relator o Ex.mo
Cons.o Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):
Inconformada com a aliás douta sentença do Tribunal Tributário
de 1.a Instância do Porto, 1.o Juízo, 1.a Secção que julgou improcedente
por não provada a impugnação judicial que deduzira contra o indeferimento do recurso hierárquico que interpusera da decisão de
indeferimento da reclamação graciosa apresentada contra as liquidações adicionais de Imposto sobre o Valor Acrescentado, referentes
aos exercícios de 1996 e 1997, no valor de 12.382.702$00, dela interpôs
recurso para esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo a Impugnante Maria Odete Dias Seixas, nos autos convenientemente
identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso
e, pugnando pela revogação do impugnado julgado e consequente
procedência do presente recurso e impugnação judicial que lhe subjaz,
formulou, a final, as seguintes conclusões:
A) Tendo sido suscitada pela Dig.ma Representante da Fazenda
Pública questão que obstava ao conhecimento do pedido, deveria a
recorrente ter sido ouvida antes de proferida decisão, nos termos
do art.o 113.o, n.o 2, do CPPT.
B) A omissão dessa audição constitui nulidade processual sujeita
ao regime dos arts. 201.o, 203.o e 205.o do C.P.Civil, determinante
também da nulidade da douta sentença como acto subsequente.
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C) O meio adequado a reagir contra o despacho que nega provimento a recurso hierárquico interposto na sequência de indeferimento de reclamação graciosa é a impugnação judicial, a apresentar
no prazo de 90 dias a contar da respectiva notificação, nos termos
conjugados dos arts. 76.o, 97.o, n.os 1, als. d) e p), e 2, e 100.o, n.o 1,
al. e), do CPPT.
D) A douta sentença, ao ter como meio idóneo para reagir contra
o despacho impugnado o recurso contencioso de anulação, interpretou
erradamente e violou o disposto nos referidos preceitos legais.
Não foram apresentadas quaisquer contra alegações.
Neste Supremo Tribunal o Ex.mo Magistrado do Ministério Público,
emitiu depois mui douto parecer opinando pela improcedência do
presente recurso sustentando para tanto que:
Relativamente ao invocado nas conclusões A) e B) “. . . a Recorrente foi, oportunamente, notificada da junção da resposta da Fazenda Pública onde é suscitada a questão da intempestividade da
impugnação - e nada disse.” E que, já quanto ao demais alegado
e levado às duas últimas conclusões formuladas, “. . . o fundamento
posto nas outras conclusões, C) e D), não procedem porque, nessa
parte, o M.mo Juiz a quo fez boa interpretação da lei . . .”.
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:
a) Por ofício datado de 04-11-99 remetido para a impugnante na
morada Rua Aníbal Cunha, 117, 3.o frente, 4000 Porto, pretendia-se
notificar aquela para exibir a escrita ou documentos fiscalmente relevantes, carta essa que veio devolvida ao remetente, tudo conforme
consta de folhas 288 e 289 do processo administrativo apenso e aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
b) Por cartas datadas de 02-12-99 remetidas para a impugnante
uma para a morada Carrazeda de Ansiães, 5140 Carrazeda de Ansiães,
e outra para a morada Rua Aníbal Cunha n.o 117, 3.o frt., 4000 Porto,
ambas devolvidas ao remetente pretendia-se notificar a impugnante
do projecto de relatório de inspecção - cfr. fls. 290 a 293.
c) Pelos Serviços de Inspecção tributária foi elaborado o relatório
cuja cópia consta de folhas 281 a 287 do processo administrativo
apenso e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os
efeitos legais.
d) Consequentemente foram, preenchidos os mapas de apuramento
modelo 382 e fixado à impugnante o IVA em falta de esc. 219.933$00
e 1.566.963$99 referentes a 1996 e 1997, respectivamente, - cfr. fls. 10,
11, 14 e 15 do proc. reclm. apenso.
e) Do imposto fixado e referido supra foi remetida carta para notificação da impugnante para a morada Rua Aníbal Cunha n.o 117,
3.o Esq., 4050 Porto, carta essa remetida através do registo postal
n.o 12708 que segundo declaração dos CTT Correios foi entregue
no dia 24-03-2000, por motivos que se desconhecem, no Tribunal
de Comércio sito na Av. da República em Vila Nova de Gaia - cfr.
fls. 22, do proc. reclm. apenso f).
A impugnante foi notificada para proceder ao pagamento das liquidações adicionais de IVA referentes a 1996 e 1997 e juros compensatórios” cujo prazo limite de pagamento ocorreu em 31-05-2000,
tudo nos termos de folhas 23 a 28 e 32 a 34 do processo de reclamação
apenso, as quais aqui se dão por integralmente reproduzidos para
todos os efeitos legais.
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g) Em 01-09-2000 a impugnante apresentou reclamação graciosa
cfr. fls. 7 do proc. reclm. apenso.
h) Por despacho de folhas 54 do processo de reclamação apenso
foi aquela indeferida.
i) A impugnante foi notificada daquele despacho por carta registada
com aviso de recepção assinado esta em 09-11-2001 - cfr. fls. 55 a
57 do proc. reclm. apenso.
j) Em 10-12-2001 a impugnante veio interpor recurso hierárquico
daquela decisão - cfr. fls. 59 do proc. reclm. apenso.
k) Aquele recurso hierárquico veio a ser indeferido nos termos
constantes do despacho lavrado a folhas 72 a 76 do processo de reclamação apenso o qual aqui se dá por integralmente reproduzido
para todos os efeitos legais.
l) Por carta registada com aviso de recepção assinado este em
31-072002 foi a impugnante notificada daquela decisão - cfr. fls. 77
a 79 do proc. reclm. apenso.
m) Em 29-10-2002 foi apresentada a presente impugnação judicial
- cfr. fls 2.
Com base na apontada factualidade, a sindicada sentença julgou
improcedente por não provada a impugnação judicial assim deduzida
contra as liquidações adicionais de imposto sobre o valor acrescentado,
considerando ter a impugnante usado meio impróprio para atacar
a decisão proferida em sede de recurso hierárquico, que haveria de
ter sido o recurso contencioso, conforme artigos 76.o, n.o 2, 1.a parte,
e 97.o, n.o 1, alínea p), do CPPT, e não a impugnação judicial.
Considerou-se ainda na sindicada sentença, já perante o apurado
em K e L do probatório (a decisão de indeferimento do recurso
hierárquico foi efectivamente notificada à Impugnante em 31.07.2002),
que, sendo o prazo para a interposição do respectivo recurso contencioso [de acordo com o art.o 28.o, n.os 1, alínea a), e 2, da LPTA],
de 2 meses a contar da data dessa notificação.
E que, assim, a impugnação judicial deduzida, porque apresentada
em juízo a 29.10.2002, haveria de ser tida como intempestiva, por
extemporânea, como efectivamente foi, mais se considerando a final
que “. . . não sendo já possível deduzir recurso contencioso quando
a impugnação foi apresentada, não há utilidade na convolação do
processo nos termos do art.o 98.o, n.o 4, do CPPT.”
É contra o assim decidido e nos termos das alegações oportunamente apresentadas e de que se deixaram transcritas as respectivas
conclusões, que se insurge a Impugnante e ora Recorrente.
Mas não lhe assiste qualquer razão, tal como atenta e doutamente
já salienta o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal.
Na verdade, compulsados os autos, não pode deixar de concluir-se
que, ao contrário do alegado e concluído - conclusões A) e B) -,
não se verifica ocorrer a invocada nulidade processual - omissão de
audição da Impugnante.
Deles emerge, com efeito e sem sombra para quaisquer dúvidas,
que a Impugnante e ora Recorrente foi oportuna, válida e eficazmente
notificada da junção da resposta da Fazenda Pública onde se suscitou
a questão da depois acolhida intempestividade da impugnação e, sobre
o ponto, nada se lhe ofereceu dizer em tempo processualmente útil.
Improcedem assim as duas primeiras conclusões do presente recurso
jurisdicional.
E quanto à questão colocada na conclusão C) do presente recurso
jurisdicional, a questão de saber se o meio adequado para reagir
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contra o despacho que nega provimento a recurso hierárquico interposto na sequência de indeferimento de reclamação graciosa é
a impugnação judicial, a apresentar no prazo de 90 dias a contar
da respectiva notificação, nos termos conjugados dos arts. 76.o, 97.o,
n.os 1, als. d) e p), e 2, e 100.o, n.o 1, al. e), do CPPT, como sustenta
a Recorrente, ou se, como vem decidido, é o recurso contencioso
a interpor nos termos e prazo legal, que dizer?
É sabido que de harmonia com Jorge Lopes de Sousa, in Código
de Procedimento e Processo Tributário, anotado, 4.a edição, 2003,
pag. 361, em comentário ao estabelecido no artigo 76.o do CPPT,
“Apesar da referência a “recurso contencioso” feita no n.o 2 deste
art. 76.o, a impugnação contenciosa dos actos administrativos proferidos em recurso hierárquico interposto de indeferimento de reclamação graciosa, comportando a apreciação da legalidade de actos
de liquidação, deve ser feita através do processo de impugnação judicial e não através do processo de recurso contencioso, que é reservado para a impugnação de actos que não comportem a apreciação
de actos de liquidação [arts. 101.o alíneas a) e j), da LGT e 97.o,
n.o 1, alíneas d) e p), deste Código”.
Deve entender-se que, “. . . agora, à face dos arts. 101.o, alíneas a)
e j), da L.G.T. e 97.o, alíneas d) e p), deste Código, é claro que
é o processo de impugnação judicial e não o recurso contencioso
o meio processual adequado para impugnar contenciosamente actos
que apreciem actos de liquidação, quaisquer que sejam” (sublinhado
nosso).
Assim, o artigo 76.o, n.o 2, do Código de Procedimento e Processo
Tributário deve ser lido conjuntamente com o artigo 101.o, alíneas a)
e j), da Lei Geral Tributária, resultando que, quando está em causa
a apreciação da legalidade de um acto tributário é a impugnação
que não o recurso contencioso o meio de reacção a usar.
E esta é também a jurisprudência da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo - cfr., entre outros, acórdão de 12.11.2003, processo n.o 1192.03, acórdão de 17.03.2004, processo n.o 1651.03, e acórdão de 20.04.2004, processo n.o 2031.03, bem
esclarecidamente afirmada no primeiro dos citados arestos com o
seguinte segmento fundamentador:
«. . . É tradicional entre nós a nomenclatura “impugnação judicial”
para designar o meio processual próprio para atacar contenciosamente
os actos tributários de liquidação. Por outro lado, é, também, tradicional denominar “recurso contencioso” o processo mediante o qual
se reage contra actos administrativos, em geral (sejam eles em matéria
tributária ou noutra).
Etimologicamente, os dois termos equivalem-se, tanto valendo dizer
que se recorre de um acto, como que se impugna esse acto.
Porém, processualmente, a cada um deles corresponde uma forma
de processo que não tem inteira coincidência.
O artigo 95.o da Lei Geral Tributária (LGT) reconhece “o direito
de impugnar ou recorrer de todo a acto lesivo (. . .) segundo formas
de processo prescritas na lei”.
O CPPT, por seu turno, como já se viu, esclarece que são impugnáveis “os actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação”, e recorríveis
os “actos administrativos em matéria tributária, que não comportem
a apreciação da legalidade do acto de liquidação” (sublinhado nosso
também).
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Para adiante convergentemente concluir que “Se o acto administrativo em matéria tributária comporta a apreciação do de liquidação,
a legalidade deste último, não obstante não ser ele o objecto imediato
do recurso, é nele indirectamente apreciada pelo tribunal, justificando-se, por este motivo, a adopção do processo judicial de impugnação.”
E que, consequentemente “Já se o acta administrativo não comporta
a apreciação do de liquidação, não há razão para seguir a forma
de processo de impugnação judicial, melhor cabendo o recurso
contencioso.”
Dito de outro modo, embora ainda com o texto do aresto que
vimos seguindo:
«. . . em regra, o acto que indefere o pedido de revisão de um
acto tributário de liquidação deve atacar-se através da impugnação
judicial, pois esse acto aprecia a legalidade da liquidação, não a reconhecendo, e esta questão vai ser submetida ao tribunal, no processo
de impugnação.
Mas se o mesmo acto não aprecia a legalidade da liquidação, recusando fazê-lo, então, o tribunal só vai ver se a autoridade administrativa ao decidir desse modo, o fez, ou não, conforme a lei. E,
como o tribunal, desempenhando esta tarefa, deixa intocada a liquidação, a forma processual é o recurso contencioso.»
Ora, dos presentes autos emerge - cfr. processo de reclamação
graciosa apenso, designadamente petição de fls. 2, proposta de decisão
de fls. 36, decisão de fls. 54 e 55, petição de recurso hierárquico
de fls. 59 e 60, bem assim como informação e despacho que, afinal
nega provimento àquele recurso hierárquico a fls. 72 e seguintes -,
com exuberância, aliás, e sem controvérsia que, in casu, não só não
foi questionada a legalidade da liquidação que agora se pretendia
impugnar, como, esta questão, a da legalidade daquelas liquidações,
não integrou ou constituiu o acervo decisório da administração fiscal
quer em sede de reclamação graciosa, quer em sede de subsequente
recurso hierárquico.
São disso bem proficientemente esclarecedores os respectivos termos, para os quais e sem mais, por economia, se remete.
Daí que, ainda de acordo com a invocada jurisprudência e com
a transcrita opinião concordante de Jorge Sousa, seja antes caso de
concluir-se que a sindicância contenciosa do despacho que nega provimento ao recurso hierárquico proferido em procedimento de anterior reclamação graciosa deduzida contra liquidações adicionais de
IVA, tal como vem requerida, e onde, repete-se, nunca se questionou
a legalidade daquelas liquidações, só pode ser alcançada, como vem
decidido, através do recurso contencioso a interpor nos termos e prazos
legais.
Uma vez que a invocada e, para o efeito, perseguida impugnação
judicial a que se referem os artigos 76.o, 97.o e 102.o do CPPT, a
apresentar no prazo de 90 dias, é antes a impugnação judicial, próprio
sensu, isto é, a impugnação contenciosa, por natureza, das referidas
liquidações adicionais.
Meio processual que, tal como o prevê a lei, haverá de ser apresentado no dito prazo de 90 dias, contados do termo do prazo do
pagamento voluntário das prestações tributárias legalmente notificadas ao contribuinte - cfr. invocado art.o 102o, n.o 1, alínea a), do
CPPT.
Ora, in casu, este facto - o termo do prazo do pagamento voluntário
das questionadas prestações tributárias - verificou-se no passado dia

1612

1613

31 de Maio de 2000, tal como vem fixado na não controvertida alínea
f) do probatório como emergência de fls. 23 a 28 e 32 a 34 do processo
de reclamação apenso.
Daí que não mereça também qualquer censura o segmento decisório
que, com estes pressupostos, considerou intempestiva a impugnação
judicial apresentada em juízo em 30.10.2002.
Em face do exposto, acordam os Juízes desta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo em negar provimento ao presente recurso
jurisdicional, confirmando antes e consequentemente a sentença
impugnada.
Custas pela Recorrente, fixando a procuradoria em 50%.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — Alfredo Madureira (relator) —
Baeta Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Fundamentos legais. Indeferimento liminar - art.o 209.o, n.o 1, als. b) e c).
Doutrina que dimana da decisão:
I — A ilegitimidade da oponente, por não figurar no título
executivo e não ser responsável pelo pagamento de parcela
da dívida exequenda de IRS; a invocada falta de notificação da liquidação de IVA e IRS no prazo de caducidade e a também invocada inexigibilidade da dívida
em consequência da falta de notificação das liquidações
dos impostos no prazo de caducidade e do facto de não
ser responsável pelo pagamento de parte da dívida exequenda de IRS ano 1995, integram invocação de factos
que, abstractamente considerados, constituem alegação
de fundamento legal de oposição previstos, respectivamente, nas alíneas b) e) e i) do art.o 204.o do CPPT.
II — O indeferimento liminar, com fundamento em manifesta
improcedência, só tem justificação em casos extremos,
ou seja, quando essa inviabilidade seja irremediavelmente
evidente.
Recurso n.o 1886/03-30. Recorrente: Sónia Teixeira de Sousa. 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.
Inconformada com o aliás douto despacho de indeferimento liminar
da petição de oposição à execução fiscal que deduzira, por dívidas
de IRS e IVA, relativos aos anos de 1995 e 1996, no montante de
E 44.798,28, dele interpôs recurso jurisdicional para este Supremo

Tribunal a Oponente Sónia Maria Teixeira de Sousa, nos autos convenientemente identificada.
Apresentou tempestivamente as suas alegações de recurso formulando, a final, as seguintes conclusões:
1 - A alegação de ilegitimidade por o nome da executada não figurar
no título executivo é fundamento de oposição à execução, nos termos
do art. 204o, n.o 1, al. b), do C.P.P.T.
2 - A alegação de que nenhuma notificação foi efectuada à oponente
no prazo de caducidade da liquidação do imposto, constitui também
fundamento legal de oposição, nos termos do mesmo artigo, alínea e).
3 - As liquidações adicionais de IRS como as dos autos constituem
alteração grave na situação do contribuinte pelo que devem ser notificadas
por carta registada com Aviso de Recepção.
4 - Alegando a oponente não lhe ter sido efectuada a notificação
dessas liquidações, nos termos legais, não podem as mesmas ser tidas
como efectuadas dentro do prazo de caducidade, tendo em conta os
anos a que se reportam.
5 - Alega ainda que não se verificam quanto à oponente causas de
suspensão do prazo de caducidade.
6 - A invocação pela oponente de não ser responsável por todo o
imposto, caso se entenda a não verificação de caducidade quanto ao
IRS, é também fundamento de oposição, por configurar quer ilegitimidade
para a execução naquela parte, quer inexigibilidade de determinado montante, nesta parte podendo fundamentar-se na alínea i) do já citado
artigo.
7 - Todas estas questões estão devidamente identificadas pela oponente,
que não toma posição quanto à liquidação, até porque a desconhece,
a não ser para invocar a caducidade.
8 - Não tendo conhecido destas questões o despacho recorrido violou
não só as citadas disposições legais do C.P.P.T. como ainda incorreu
na nulidade prevista no art. 668o, n.o 1, al. d), do C.P.Civil, por omissão
de pronúncia.
Não foram apresentadas quaisquer contra alegações.
Neste Supremo Tribunal o Ex.mo Magistrado do Ministério Público,
emitiu depois bem fundamentado parecer opinando pelo provimento
do recurso e consequente revogação do julgado com base no sufragado
entendimento de que a Recorrente alegou na petição factos que configuram fundamentos legais de oposição, previstos no artigo 204.o,
n.o 1, alíneas b), e) e i), do CPPT, radicando a decisão recorrida
em erro de interpretação da norma constante do art.o 209.o, n.o 1,
al. b), do CPPT.
E, quanto à questão da também invocada nulidade por alegada
omissão de pronúncia, opinou ainda este Ilustre Magistrado pela sua
não verificação uma vez que, aduziu, (. . .) a inapreciação pelo tribunal
recorrido de cada uma das questões enunciadas pela oponente é consequência lógica do julgamento (erróneo) no sentido de que não configuravam fundamento legal de oposição [art. 660.o, n.o 2, do CPC,
1.o segmento /art. 2.o, al. e), do CPPT].”
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta, cumpre decidir.
O sindicado despacho de indeferimento liminar vem fundamentado
na invocação de que, na petição inicial, a Oponente apenas “. . . suscita
questões referentes à ilegalidade concreta da liquidação da dívida exequenda a qual (. . .) apenas pode ser fundamento de oposição quando
a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o
acto de liquidação, o que não se verifica”,
10
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E que, constituindo ”a oposição . . . uma contra-acção do devedor
à acção executiva . . . ´( . . .) ”. . . não visa, (. . .) o suprimento de vícios
formais do processo executivo, mas sim extinguir a execução pela eventual
procedência de algum dos fundamentos previstos no art.o 204.o, do Código
de Procedimento e de Processo Tributário”;
Assim e porque ”. . . os fundamentos da oposição são, apenas, os
taxativamente enumerados nas diversas alíneas do art.o 204.o do Código
de Procedimento e de Processo Tributário” que, considerou-se na sindicada sentença, não vinham alegados em sede de petição inicial,
Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 209.o, n.o 2, alínea b), e 204.o, al. h), ambos do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, rejeitou liminarmente a oposição deduzida.
É contra o assim decidido que se insurge a Recorrente, nos termos
das transcritas conclusões das suas alegações de recurso jurisdicional,
no que, como se deixa relatado, recolhe parecer favorável do Exmo.
Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal.
E, tudo visto, importa se adiante, desde já, que a razão está com
eles,
Pese embora, por um lado, o acerto das considerações doutrinárias
levadas ao texto da sindicada sentença acerca da natureza e escopo
processual da oposição à execução fiscal, bem assim como das especiais
circunstâncias em que neste meio processual se legitima a discussão
sobre a legalidade da liquidação da dívida exequenda, e,
Por outro, a manifesta improcedência do segmento impugnatório
atinente à alegada omissão de pronúncia, omissão que, na economia
da sindicada decisão, se não verifica ocorrer já perante o disposto
no artigo 660o, n.o 2, do CPC, tal como atentamente observa o Ministério Público.
É que da petição inicial apresentada em juízo decorre, bem exuberantemente e ao contrário do sentido do decidido, que a Oponente
invocou factos que configuram fundamentos legais de oposição, a
saber: “. . . a ilegitimidade da oponente por não figurar no título executivo
e não ser responsável pelo pagamento de parcela da divida exequenda
de IRS . . .”;
“. . . falta de notificação da liquidação de IVA e IRS no prazo de
caducidade . . .”; e, ainda,
“. . . inexigibilidade da dívida em consequência da falta de notificação
das liquidações dos impostos no prazo de caducidade e do facto de
não ser responsável pelo pagamento de parte da dívida exequenda de
IRS ano 1995 . . .”,
Facto que, abstractamente considerados, inequivocamente integram
fundamento legal de oposição previstos, respectivamente, nas alíneas b) e) e i) do convocado e aplicável art.o 204.o do CPPT - cfr.
conclusões 1.a, 2.a, 4.a e 6.a da petição inicial.
Acresce ainda que, de harmonia com a jurisprudência consolidada
desta Secção - cfr., entre outros os acórdãos de 22.03.2000, processo
o
n. 24.710, de 18.02.2004, processo n.o 1910/03, e 02.06.2004, processo
n.o 1994/03 - ”. . . o indeferimento liminar, com fundamento em manifesta improcedência só tem justificação em casos extremos, ou seja,
quando essa inviabilidade seja irremediavelmente evidente.” (sublinhados
nossos).
Não pode, pois, manter-se o decidido.
Com efeito e sem curar de saber da bondade e eventual procedência
da fundamentação invocada em sede de petição inicial de oposição
à execução, importa concluir que, em face dela, a pretensão formulada
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pela Oponente e ora Recorrente não era manifestamente improcedente.
Na verdade e face ao que se deixa dito, já perante o disposto
no invocado e aplicável artigo 209o do CPPT [n.o 1, als. b) e c)],
não só não se verifica ocorrer a erradamente invocada falta de alegação
de fundamento legal de oposição, como não ocorre também manifesta
improcedência destes fundamentos.
Pelo exposto, sem necessidade de outros ou melhores considerandos, acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso jurisdicional
e em revogar o sindicado despacho, para ser substituído por outro
que, ao menos pelo apontado e improcedente motivo, não seja de
indeferimento liminar.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — Alfredo Madureira (relator) —
Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Assunto:
Taxa municipal de publicidade na via pública. Reclamos instalados na cobertura e fachada de imóvel. Propriedade particular. Inconstitucionalidade.
Doutrina que dimana da decisão:
Enferma de inconstitucionalidade, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Constitucional, 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 cujo proprietário é um particular.
Recurso n.o 1931/02, em que são recorrente a Portis-Hotéis Portugueses, SA, recorrida a Fazenda Pública, e de que foi relator o
Ex.mo Cons.o Dr. Baeta de Queiroz:
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):
PORTIS - HOTÉIS PORTUGUESES, S.A., com sede em Chãs,
S. Pedro da Afurada, Vila Nova de Gaia, recorreu para este Supremo
Tribunal Administrativo (STA) da sentença do M.mo Juiz da 2.a Secção
do 5.o Juízo do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa que
julgara improcedente a impugnação da liquidação de taxa de publicidade efectuada pela CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA.
A tal recurso jurisdicional foi negado provimento por acórdão de
26 de Março de 2003, do que resultou a manutenção da sentença
que decidira pela improcedência da impugnação e consequente subsistência do acto de liquidação.
Não se conformou a recorrente, que interpôs novo recurso, desta
vez, para o Tribunal Constitucional.
Aí, a sua pretensão foi coroada de êxito, já que aquele Tribunal,
remendo para a fundamentação do seu anterior acórdão n.o 32/2000,
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concluiu “pela inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 14.o e 22.o do Regulamento sobre Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa (aprovado pelo Diário Municipal n.o 15.616, de 26
de Abril de 1989, com as alterações introduzidas pelo Edital n.o 7/90,
de 26 de Fevereiro), e do artigo 18.o da Tabela de Taxas, Licenças
e outras Receitas Municipais (aprovada pelo Edital n.o 100/89, Diário
Municipal n.o 15.714, 2.o Suplemento, de 15 de Setembro de 1989,
com as alterações dos Editais n.os 140/89, de 26 de Outubro de 1989
e 26/90, de 16 de Março de 1990)”. Em consequência do que, concedendo provimento ao recurso, revogou o falado aresto de 26 de
Março de 2003 deste STA, mandando que se proceda à sua reformulação “de acordo com o presente juízo de inconstitucionalidade”.
Cumpre, agora, satisfazer tal determinação, depois de ter sido dada
nova vista do processo ao Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste
Tribunal e de se terem de novo colhido os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos que intervieram no revogado acórdão.
Ora, este STA, se decidiu como decidiu, ou seja, se confirmou
a sentença que apreciou, em recurso jurisdicional, e manteve, em
consequência, o acto de liquidação que ela apreciara, na correspondente impugnação judicial, foi porque não reconheceu, “na norma
regulamentar aplicada pela liquidação impugnada o vício de inconstitucionalidade que a recorrente lhe assaca”. Tal como mais desenvolvidamente consta do acórdão.
Mas, decidiu o Tribunal Constitucional que tal vício existe, o que
vale por dizer que o acto de liquidação impugnado se sustentou e
fez aplicação de uma norma inconstitucional.
Tal acto enferma, pois, de vício de violação de lei, e por isso não
pode subsistir.
Decorrentemente, também a sentença que, na respectiva impugnação judicial, o considerou isento de tal vício, não merece sobreviver.
Em consequência, acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, reformulando o acórdão de 26 de Março de 2003 e, pelas razões
do aresto de 23 de Junho de 2004 do Tribunal Constitucional, proferido
no presente processo, conceder provimento ao recurso jurisdicional
da sentença proferida pelo M.mo Juiz da 2.a Secção do entretanto
extinto 5.o Juízo do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa,
revogando essa sentença e anulando a liquidação impugnada.
Sem custas.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) — Lúcio Barbosa — Fonseca Limão.
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butário do acórdão da mesma Secção que se julgou incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do recurso de sentença do
Tribunal Tributário de 1a Instância da Aveiro por este não ter por
exclusivo fundamento matéria de direito.
Pelo Relator foi proferido despacho que não admitiu tal recurso
por o mesmo ser inadmissível face às disposições aplicáveis do ETAF.
Veio então o recorrente reclamar para a conferência de tal despacho
manifestando o entendimento de que tal recurso era admissível por
competir ao Pleno da Secção conhecer de recursos proferidos por
esta em primeiro ou segundo grau de jurisdição, nos termos do artigo 30.o, alínea a), do ETAF, e a extinção do 3.o grau de jurisdição
operada pelo DL 229/96 apenas produzir efeitos relativamente aos
processos instaurados após a sua entrada em vigor.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido de se confirmar o despacho reclamado por, atenta a data
de entrada da petição de oposição (21.6.1994), a norma do artigo 30.o
do ETAF a ter em conta ser a da versão da Lei n.o 11/93, de 6
de Abril, e não a original do DL 129/84, de 27 de Abril.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Prescrevia o artigo 30.o, alínea a), do ETAF aprovado pelo
DL 129/84 que competia ao Pleno da Secção de Contencioso Tributário conhecer dos recursos de acórdãos proferidos em primeiro
ou segundo grau de jurisdição que não fossem da competência do
Plenário. Tal norma foi alterada pela Lei 11/93, de 6 de Abril, passando
a ser apenas possível recorrer para o Pleno dos recursos proferidos
em primeiro grau de jurisdição. O DL 229/96 manteve a redacção
da alínea a) constante da Lei 11/93. Por seu turno o artigo 120.o
do ETAF extinguiu o 3.o grau de jurisdição mas manteve-o para os
processos instaurados após a sua entrada em vigor. A alteração do
ETAF pela Lei 107-D/03 manteve a competência do Pleno para conhecer dos recursos de acórdãos proferidos em 1.o grau de jurisdição.
Tendo efectivamente o processo de oposição sido iniciado em Junho
de 1996 a lei aplicável aos recursos era a Lei n.o 11/93 que apenas
permitia o recurso para o Pleno da Secção de Contencioso Tributário
aos recursos proferidos em primeiro grau de jurisdição. Ora os presentes autos não foram conhecidos pela Secção do Supremo Tribunal
Administrativo em primeiro grau de jurisdição. Donde não ser possível
recorrer para o Pleno da mesma do acórdão proferido pela Secção.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em indeferir a reclamação.
Custas pelo reclamante, fixando em 95 euros a taxa de justiça.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 4 de Novembro de 2004.
Recurso n.o: 2033/03-30. Recorrente: Emanuel Ataíde Pinto. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Emanuel Ataíde Teixeira Pinto interpôs neste Supremo Tribunal
Administrativo recurso para o Pleno da Secção de Contencioso Tri-

Acórdão de 4 Novembro de 2004.
Recurso n.o 2077/03. Recorrente: Tons e Texturas Design e Comercialização Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Cons.o Dr. António Pimpão.
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Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Tons e Texturas Design e Comercialização, L.da, recorrente nos
presentes autos, vem, na sequência da notificação do acórdão, de
fls. 182 e seguintes, requerer a sua “aclaração, porquanto o referido
acórdão padece de algumas contradições, obscuridades e ambiguidades, conforme se passa a explicar:
1. Nas suas alegações, sob os n.os 8 e 9, o recorrente referiu “na
sentença recorrida não se dá como provada a data em que o conhecimento da ofensa ocorreu. Diz-se apenas que «Não é crível (sic)
que os maridos não tenham advertido as esposas (. . .)» e ainda “trata-se
aqui de um mero juízo de probabilidade, o que é manifestamente
diferente de dar como provado um facto”.
2. Ora o que é isto se não atacar a matéria de facto produzida?
3. Acrescentou - ainda o embargante “Segundo o artigo 343.o, n.o 2,
do Código Civil, nas acções que devam ser propostas dentro de certo
prazo a contar da data em que o autor teve conhecimento de determinado facto, cabe ao réu a prova de o prazo já ter decorrido,
salvo se outra for a solução especialmente consignada na lei (sublinhado nosso)”.
4. A restante argumentação do Recorrente baseou-se no facto de,
face à matéria probatória produzida nos autos, não seria suficiente
para julgar os embargos intempestivos pois, no caso, o ónus da prova
cabia ao embargado.
5. No Acórdão proferido é dito que a embargante no recurso não
ataca o julgado, mormente no que toca à matéria de facto estabelecida.
6. Tal está em manifesta contraditoriedade com o que é dito nas
alegações pelo embargante (acima transcrito).
7. A isto acresce o facto de o Acórdão proferido estar em total
oposição com o acórdão do STA proferido em 08.05.2002 (publicado
in http://wwwdgsi.ot, sobre a mesma questão), onde se considerou “nos
embargos de terceiro a penhora levada a cabo em execução fiscal,
recai sobre a embargada Fazenda Pública o ónus da alegação e prova
de que tal conhecimento por banda do embargante ocorreu em data
anterior aos trinta dias que antecederam a da apresentação da petição
de embargos - artigo 343.o, n.o 2, do Código Civil”.
8. Nestes termos e porque o acórdão proferido, nos seus fundamentos, está em manifesta contradição com o que é dito pela embargante nas suas conclusões (diz que a embargante não põe em
causa a matéria de facto quando esta o faz expressamente), vem requerer a sua aclaração, uma vez que do processo constam elementos
que só por si implicam uma decisão diversa da que foi proferida.
A ERFP entende que deve ser indeferida a requerida aclaração
pois que:
1. A recorrente vem arguir contradições, obscuridades e ambiguidades do acórdão.
2. Mas, ao mesmo tempo, afirma que o acórdão, ao dizer que
a embargante no recurso não ataca o julgado, mormente no que toca
à matéria de facto estabelecida, está em manifesta contrariedade com
o que é dito nas alegações pelo embargante.
3. Do que decorre que a requerente compreendeu perfeitamente
o sentido do decidido, o que, de resto, não poderia deixar de ser
dada a clareza com que o acórdão considerou que em sede de julgamento da matéria de facto, a administração da embargante teve
conhecimento da penhora e que a recorrente não questiona direc-
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tamente a matéria factual assente na sentença enquanto entendeu
que os embargos eram intempestivos face à data em que a embargante
teve conhecimento da data da penhora pois que sustenta, em síntese,
que o ónus da prova da data da penhora cabe à embargada FP.
4. O que acontece é que a recorrente não se conforma com o
julgado, discordância patente também na invocação de oposição do
acórdão face a outro acórdão do STA.
5. Mas não é caso de qualquer obscuridade ou ambiguidade do
acórdão, não se verificando os pressupostos da alínea a) do n.o 1
do artigo 669.o do CPC.
O EMMP sustenta que deve ser indeferido o requerido pois que
as eventuais contradições entre o julgado e o alegado pela recorrente,
n.os 1 a 6 do requerimento, por um lado, e entre o julgado e o decidido
noutro acórdão, n.o 7 do requerimento, não constituem obscuridade
ou ambiguidade, para os efeitos do art.o 669.o, no 1, al. a), do CPCivil,
nem, igualmente, fundamento de reforma, n.o 8 do requerimento,
para os efeitos do n.o 2, al. b), daquele art.o 669.o
2. O acórdão em apreciação, cfr. fls. 183 v.o e 184, negou provimento
ao recurso e confirmou a decisão recorrida fundamentando tal posição
no seu ponto 2.2. já que no ponto 2.1 se limitou a sintetizar a sentença
que face ao recurso interposto iria apreciar.
Afirmou, expressamente, o mesmo acórdão, (fls. 184) que a decisão
recorrida, com os dados dos autos, estabeleceu a data do conhecimento
da penhora.
Acrescentou, contudo, que se, porventura, não se conseguisse estabelecer a data do conhecimento a partir dos elementos dos autos,
faria funcionar as regras do ónus da prova e também assim concluiria
contra a embargante.
E o acórdão aclarando referiu, ainda, que a embargante, no recurso,
não ataca o julgado no que toca à matéria de facto estabelecida e
que fundamentava a intempestividade dos embargos face à data em
que a embargante teve conhecimento da data em que a penhora
havia sido efectuada ao sustentar que o ónus da prova do conhecimento
da data da penhora cabia à embargada FP.
E, por isso, acrescentou que se podia concluir que não controverte
a recorrente aquela parte da sentença que fixou a efectiva data do
conhecimento da data da penhorado limitando-se a atacar a referida
decisão subsidiária e relativa ao mencionado ónus da prova.
Entendeu, por isso, o acórdão aclarando que a decisão de intempestividade extraída a partir do efectivo conhecimento da data da
penhora não foi controvertido pela recorrente que se limitou a atacar
a sentença enquanto se pronunciou, subsidiariamente, sobre o ónus
da prova e apenas nesta parte.
E foi esta apenas a questão que o acórdão aclarando apreciou
não emitindo qualquer juízo sobre se o ónus da prova cabe à FP
ou à embargante e daí que não possa, por isso, estar em contradição,
com acórdão do STA que se tenha pronunciado sobre tal questão
do ónus da prova. Daí que se entenda que não ocorre a obscuridade
ou ambiguidade a que se refere o art.o 669.o, no 1, al. a), do CPCivil
e que importe esclarecer e que parece sustentar a recorrente nos
pontos 1 a 6 do requerimento em apreciação.
Com efeito o acórdão aclarando como se deixou referido não sofre
de obscuridade ou contradição a merecer esclarecimento.
Conforme escreve Alberto dos Reis, CPCivil Anotado, V, p. 15,
“a sentença é obscura quando contém algum passo cujo sentido seja
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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.
É evidente que, em última análise, a ambiguidade é uma forma especial
de obscuridade. Se determinado passo da sentença é susceptível de
duas interpretações diversas, não se sabe, ao certo, qual o pensamento
do juiz”.
Contudo e como escreve o mesmo autor o uso do pedido de aclaração não pode ser utilizado para se obter, por via oblíqua, a modificação do julgado.
O acórdão em apreciação não pode ser aclarado pois a recorrente
não alega que o mesmo contém passo algum cujo sentido seja ininteligível ou qualquer passagem que se preste a interpretações
diferentes.
Ainda que existisse eventual erro de julgamento não podia o mesmo
ser ultrapassado pelo pedido de esclarecimento que apenas permite
solucionar as ditas ambiguidades ou obscuridades.
E igualmente não ocorre a sustentado contradição referida nos
pontos 7 e 8 do requerimento agora em apreciação e eventualmente
enquadráveis no n.o 2, al. b), do art.o 669.o do CPCivil pois que o
acórdão aclarando não se pronunciou sobre a questão do ónus da
prova já que até afirmou que a sentença proferida em primeira instância apreciou tal questão subsidiariamente pelo que entendeu o
acórdão aclarando não ser necessária pronúncia sobre a referida questão do ónus da prova.
4. Termos em que se acorda em indeferir a requerida aclaração.
Custas pelo recorrente fixando-se em 75 Euros a taxa de justiça.
Lisboa, 4 de Novembro de 2004. — António José Pimpão (relator) —
Brandão de Pinho — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
Assunto:
Impugnação judicial. Acto de liquidação.
Doutrina que dimana da decisão:
A forma de atacar um acto de liquidação, alegadamente eivado
de uma qualquer ilegalidade, é atra-vés do processo de impugnação judicial.
Recurso n.o 523/04-30. Recorrente: SONAE COM, SGPS, SA.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Lúcio
Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. SONAE COM, SGPS, SA, com sede no lugar do Espido, Via
Norte, Maia, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal Tri-

butário de 1.a Instância do Porto, a liquidação de participação emolumen-tar, praticada pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado.
Alegou vício de violação de lei.
O M.mo Juiz do TAF do Porto absolveu a Fazenda Pública da
instância, por se verificar “a nulidade absoluta de erro na forma do
processo”.
Inconformada, a impugnante interpôs recurso para este Supremo
Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
1. A Direcção-Geral dos Registos e do Notariado exigiu à recorrente
uma quantia a título de “participação emolumentar”, a coberto do
disposto na Lei n.o 85/2001, de 4 de Agosto;
2. A “participação emolumentar” é uma receita do Estado e a
sua exigência por parte da Direcção-Geral dos Registos e do Notariado
constitui um acto tributário para efeitos, respectivamente, do art. 62o,
n.o 1, al. a), do ETAF e dos arts. 60o e 97o, n.o 1, al. a), do CPPT.
3. O acto praticado pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado e que se impugna nos presentes autos constitui a liquidação
de um tributo;
4. Ao abrigo da citada Lei n.o 85/2001, a Direcção-Geral dos Registos e do Notariado considerou a recorrente devedora de uma “participação emolumentar”, determinou o montante em dívida e exigiu-o
de forma coerciva;
5. Perante este acto de liquidação, a recorrente, na defesa dos
seus direitos em matéria tributária, ini-ciou os presentes autos de
impugnação judicial; SEM PRESCINDIR,
6. O n.o 4 do art. 268o da Constituição da República garante aos
particulares tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses
legalmente protegidos, “incluindo, nomeadamente, (. . .) a impugnação de quaisquer actos administrativos que os lesem, independentemente da sua forma”;
7. O n.o 2 do art. 9o da L. G. T. concretiza o direito constitucional
de acesso à justiça tributária estabe-lecendo que “todos os actos em
matéria tributária que lesem direitos ou interesses legalmente protegidos são impugnáveis ou recorríveis nos termos da lei”; ACRESCE
QUE,
8. A lei prevê a possibilidade de os particulares impugnarem de
forma autónoma actos praticados pela Administração que entendam
contrários a uma decisão judicial transitada em julgado;
9. Caso assim suceda, a lei obriga a que, na eventualidade de ter
sido instaurado um processo de execução de sentença, os processos
em causa sejam apensados; EM SUMA:
10. A douta sentença recorrida violou, pois, por errada interpretação
e aplicação, os arts. 20.o e 268.o da Constituição da República, os
arts. 9.o e 95.o e segs. da LGT, os arts. 96.o e segs. do CPPT e o
art. 9.o do D. L. n.o 256-A/77.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento.
Posteriormente, o RFP veio suscitar a inutilidade superveniente
da lide por, “no âmbito do incidente de execução . . . foi proferida
sentença . . . nos termos da qual a DGRN foi condenada a restituir
a quantia deduzida a título de participação emolumentar”, pelo que
os serviços da DGRN “procederão à restituição do montante de
E 4.100,12 . . . quantia essa que é precisamente o objecto da impugnação judicial . . .”.
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Ouvida a recorrente, refere que foi interposto recurso daquela decisão para o Tribunal Constitucio-nal, razão por que a lide mantém
a sua utilidade.
Idêntico é o parecer do EPGA.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa apreciar desde já se a lide se tornou inútil.
É óbvio que não. Na verdade, enquanto aquela decisão não for
confirmada (e pode acontecer que o não seja) a lide mantém-se útil.
Questão diversa - e a apreciar em 1.a instância, se o presente recurso
proceder - é saber se a instância deve ou não ser suspensa até que
haja decisão do Tribunal Constitucional.
Avancemos então.
A questão a resolver é esta: qual a forma do processo para apreciar
a questão suscitada pela recorrente?
A resposta é simples e linear: o processo de impugnação.
Na verdade, o que a recorrente questiona é a “liquidação de participação emolumentar, no montante de E 4.100,12”.
E o pedido, formulado na parte final da petição inicial, vai inequivocamente nesse sentido: “termos em que se roga . . . a anulação
da liquidação da participação emolumentar . . .”.
Ora, para fazer apreciar a legalidade da liquidação, o interessado
tem ao seu dispor o processo de impugnação judicial, como decorre
expressamente do art. 99.o do CPPT.
A nosso ver, o M.mo Juiz tem da petição inicial uma perspectiva
errada.
Escreveu ele:
«Do teor da petição inicial ressalta, para além do mais, que a impugnante peticiona a anulação da liquidação da participação emolumentar efectuada pela DGRN em execução da decisão de 9/06/2001,
proferida pelo Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto, no âmbito
do processo n.o 143/00.»
Ou seja: o M.mo Juiz vê a liquidação impugnada na perspectiva
de uma execução da sentença.
Tanto que escreve:
«O processo de execução do julgado é o meio próprio para conhecer
da legalidade dos actos praticados pela administração em execução
da sentença de anulação do acto tributário impugnado, ainda que
esses actos se traduzam num acerto do montante que a administração
considera devido . . .»
Mas é este enfoque na execução do julgado, que o M.mo Juiz faz,
que não pode ser aceite.
O que a recorrente pretende é contestar a legalidade da liquidação,
obtendo, na sua procedência, a anulação da dita liquidação.
As consequências dessa anulação são questão diversa, que aqui
não se põe.
Em suma: o que está aqui em causa é a legalidade de uma liquidação,
sendo que o modo de sindicar tal legalidade é o processo de impugnação judicial, regulado pelos arts. 102.o e segs. do CPPT.
Em suma: a decisão recorrida não pode manter-se.
3. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a decisão recorrida, devendo os autos prosseguir na
referida forma processual.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Falta de fixação da matéria de facto.
Nulidade da sentença.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — De harmonia com o disposto nos arts. 123.o, n.o 2, do
CPPT e 659.o, n.o 2, do CPC, o juiz deve discriminar
na sentença os factos que considera provados, fundamentando as decisões.
2 — Na ausência do elenco probatório, fica o juiz desprovido
da possibilidade de aplicar, definitivamente, o ”regime
jurídico que julgue adequado” (cfr. art.o 729.o, n.o 1, do
CPC).
3 — Pelo que e perante esta insuficiência, deve ser anulada
a sentença e proferida uma nova em que se especifique
os factos que considere provados, bem como os não
provados.
Recurso n.o 611/04-30. Recorrente: Lambelho & Filho, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Pimenta do
Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Lambelho & Filho, Lda., sociedade por quotas, com sede no
Largo Sr.a da Conceição, Lote 4, Fundão, não se conformando com
a sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância de Castelo Branco
que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra o
acto de liquidação de IRC, respeitante ao ano de 1992, no valor
de 1.682.884$000 (8.394,19 euros), vem interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
a) porque respondendo a ora recorrente pelos impostos liquidados
sobre os rendimentos do “GRUPOBEIRAS”, tem direito aos correspondentes benefícios fiscais;
b) não havia lugar à tributação das “MAIS-VALIAS” geradas com
a alienação parcial do terreno destinado a sede do referido ACE,
no ano de 1992, uma vez que foram reinvestidas, pela ora recorrente,
no ano de 1993.
c) Impõe-se, consequentemente, a anulação do acto tributário que
lhe fixou IRC no montante atrás referido por violação da lei que
isenta de IRC as “MAIS-VALIAS” reinvestidas no ano imediato àquele em que foram geradas - art. 44o, n.os 1 e 4, do Código do IRC.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de ser anulada a decisão recorrida, “por absoluta falta de julgamento
da matéria de facto”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - Comecemos, então, pela apreciação da questão prévia suscitada
pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público, a qual é de conhecimento oficioso.
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De harmonia com o disposto nos arts. 123.o, n.o 2, do CPPT e
659.o, n.o 2, do CPC, o juiz deve discriminar na sentença os factos
que considera provados, fundamentando as decisões.
Da análise da decisão recorrida, ressalta à evidência que o M.mo
Juiz decidiu sem que tivesse suportado essa sua decisão em quaisquer
factos dados como provados, nenhum elenco probatório referido à
realidade fixou que servisse de fundamento à sua decisão de direito,
sendo certo que, na sua motivação do recurso, a recorrente questiona
matéria de facto.
Ora, na ausência desse bloco, fica o M.mo Juiz desprovido da possibilidade de aplicar, definitivamente, o “regime jurídico que julgue
adequado” [cfr. art.o 729.o, n.o 1, do CPC, aqui aplicável ex vi do
disposto no art.o 2.o, al. e), do CPPT].
Sendo assim e perante esta insuficiência da decisão recorrida, fica
este Supremo Tribunal impedido de julgar a causa e fixar com precisão
o regime jurídico a aplicar (cfr. art.o 730.o, n.o 2, do CPC).
Como é sabido, os poderes de cognição deste Supremo Tribunal
Administrativo, nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais
Tributários de 1a Instância, confinam-se apenas ao conhecimento da
matéria de direito (cfr. art.o 21.o, n.o 4, do ETAF, anterior redacção).
Neste sentido, pode ver-se, entre outros, Acs. desta Secção do STA
de 14/10/99; de 24/11/99; de 29/3/00; de 18/12/02 e de 15/10/03 e Conselheiro Jorge Sousa, in CPPT Anotado, 4a ed., p. 561, nota 7.
3 - Nestes termos, acorda-se em anular a sentença recorrida e ordenar que os autos baixem ao tribunal recorrido, a fim de ser proferida
nova sentença em que se especifique os factos que considere provados,
bem como os não provados.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) —
Lúcio Barbosa — António Pimpão.

Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
Assunto:
Contra-ordenação. Negligência.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A culpa que não se presume mas que por ser algo que,
em regra, se liga ao carácter ilícito-típico do fato respectivo
está, em princípio, ínsita na descrição desse facto pelo
que nos casos em que se prevêem tipos legais de infracção
cometida com dolo e com negligência preenchidos pela
mesma materialidade, a descrição factual terá implícita
uma afirmação da existência de culpa.
2 — Na falta de referência explícita ao dolo deverá entender-se
o facto como negligente como forma mínima de imputação subjectiva de uma conduta a uma actuação.
Recurso n.o 705/04. Recorrente: Ministério Público; Recorridas: Rosinel - Ind. Conf. Têxteis Sintécticos, Lda, e Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o. Dr. António José Pimpão.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. O EMMP recorre da decisão que, no Tribunal Administrativo
e Fiscal de Lisboa, 2.o Juízo, determinou a remessa dos autos de
contra-ordenação ao Ministério Público com vista à instauração de
procedimento criminal.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
1. A decisão recorrida, que converteu o processo contra-ordenacional em criminal, deveria ter sido precedida da audição da arguida
e do MP, por força do estatuído nos artigos 53.o, no 1, e 61.o, no 1,
al. b), do CPP), sob pena de comissão da irregularidade prevista no
artigo 118.o do mesmo compêndio processual.
2. A factualidade indiciada, e como tal considerada, é tão só a
de, enquanto sujeito passivo do IVA, a arguida estar obrigada a entregar as declarações periódicas a que se refere o artigo 40.o do CIVA,
conjuntamente com o imposto arrecadado, por força do artigo 26.o
do mesmo diploma, e de ter apresentado em 2001.12.10 a declaração
periódica de IVA respeitante ao 4T2000, resultando dessa declaração
imposto a pagar no montante de E 1.884,61 sem que a mesma se
fizesse acompanhar de qualquer meio de pagamento, imposto esse
que em 2002.03.05 se encontrava por pagar.
3. Esta factualidade é subsumível, não no quadro da apropriação
da prestação de imposto (pp. nos artigos 24.o do RJIFNA e 105.o
do RGIT), mas no quadro legal do atraso na entrega da prestação
de imposto, caracterizado como contra-ordenação pp. no artigo 29.o,
no 2, do RJIFNA.
4. A descrição factual tem implícita uma afirmação da existência
de culpa, que na falta de referência explícita ao dolo, se deverá entender ser a negligência, como forma mínima de imputação subjectiva
de uma conduta a uma actuação.
5. No caso em análise foi esta imputação por negligência que se
fez à arguida, na medida em que os factos indiciados, apenas, apontam
que houve violação do dever legal de cuidado e não que o agente
tenha agido, sabendo e querendo a realização do tipo.
6. Na verdade, a entrega da declaração de IVA desacompanhada
do respectivo meio de pagamento traduz, no mínimo, a violação de
um dever de cuidado objectivamente imposto aos gerentes de uma
sociedade comercial, como a arguida.
7. A culpa reside na inércia da arguida ao deixar de realizar a
acção (entrega do imposto) exigida por lei.
8. Da matéria fáctica indiciada não pode extrair-se que o facto
ilícito foi praticado com dolo, nem este se pode presumir.
9. Aliás, a sufragar-se a tese da decisão recorrida, jamais se indiciaria
a contra-ordenação pp. no artigo 29.o, no 2, do RJIFNA, pois existiria,
sempre, dolo ou intenção.
10. A decisão recorrida viola, por erro de interpretação, nomeadamente, o estatuído nos artigos 32.o, no 2, da CRP, 24.o e 29.o,
no 2, do RJIFNA, 105.o do RGIT e 14.o e 15.o do CP.
11. Deve conceder-se provimento ao presente recurso e revogar-se
a decisão recorrida, a fim de ser substituída por outra, que conheça
do recurso judicial interposto da decisão administrativa que aplicou
a coima.
Na mesma data apresentou o EMMP o requerimento de fls. 71
o qual é do seguinte teor:
O Magistrado do Ministério Público, em exercício de funções junto
deste TAFL, vem ao abrigo do estatuído nos artigos 73.o, no 2, e
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74.o, no 2 do RGCO, ex vi do artigo 3.o, al. b), do RGIT, atento
o valor da coima aplicada pela autoridade administrativa, requerer
seja aceite o recurso jurisdicional interposto da decisão proferida em
31 de Março de 2004, que segue, nos termos e com os fundamentos
seguintes:
1. A decisão em causa considerou que a conduta imputada à arguida
não era, meramente negligente, como entendeu a AT e entende o
MP, mas sim doloso.
2. E, para chegar a tal conclusão, apelou à conjugação das “regras
da experiência comum” e dos seguintes factos:
2.1. A arguida apresentou em 2001.12.10 a declaração periódica
do IVA respeitante ao 4T2000.
2.2. Dessa declaração resultava imposto a pagar no montante de
E 1.844,61.
2.3. Sem que fizesse acompanhar essa declaração de qualquer meio
de pagamento.
2.4. Imposto esse que, em 2002.03.05, se encontrava por pagar.
Ora, ressalvado o devido respeito pela tese do M.mo Juiz de 1.a instância, parece-nos que o dolo, enquanto elemento subjectivo de um
tipo legal de crime não se pode presumir, antes tem de resultar de
factualidade objectiva criticamente ponderada, sob pena de violação
do princípio constitucional da presunção de inocência previsto no
artigo 32.o, no 2, da CRP.
E, parece-nos evidente que da factualidade considerada indiciada
pela AT, pelo MP e pelo Senhor Juiz recorrido e atrás enunciada,
não resulta indiciado o dolo, sob pena de, assim se entendendo, nunca
se poder verificar a contra-ordenação pp. no artigo 29.o, no 2, do
RJIFNA.
Por outro lado se esta é a posição defendida por este concreto
Senhor Juiz de 1.a instância, já não é a aposição defendida, pelo
menos, por alguns dos outros Senhores Juízes de 1.a instância, em
situações similares.
Ora, esta divergência jurisprudencial dá azo a situações, manifestamente, indesejadas.
Efectivamente, enquanto alguns recursos judiciais semelhantes são,
normalmente decididos, noutros casos, como acontece com este concreto senhor Juiz, os autos de contra-ordenação são convertidos em
processo criminal e são remetidos ao DIAP.
E, como já aconteceu, recentemente, pelo menos em dois processos
similares, depois de o MP ter arquivado, criminalmente, os autos
por entender não estar indiciado o dolo, o Senhor Juiz, autor do
despacho, ora, recorrido, absolveu os arguidos, por continuar a entender que se continuava a indiciar o dolo e, como tal, não poder
condenar, pela contra-ordenação pp. no artigo 29.o, no 2, do RJIFNA,
sendo certo que acabou por não se interpor recurso jurisdicional de
tais decisões, por, no entendimento do MP ter, entretanto, ocorrido
a prescrição do procedimento contra-ordenacional.
Pelo exposto, parece certo que o presente recurso deve ser aceite
por se mostrar, manifestamente, necessário à melhoria da aplicação
do direito e à promoção da uniformidade da jurisprudência.
O despacho de fls. 73 pronuncia-se no sentido da ilegitimidade
do MP para interpor recurso da decisão que ordena a remessa dos
autos ao MP para converter os presentes autos em processo criminal.
2. A decisão recorrida fixou a seguinte “indiciação factual”:
1. a arguida apresentou no dia 10DEZ2001 a declaração periódica
do IVA respeitante ao 4T2000;
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2. dessa declaração resultava imposto a pagar no montante de
E 1.844,61;
3. sem que fizesse acompanhar essa declaração de qualquer meio
de pagamento;
4. imposto esse que, em 5MAR2002, se encontrava por pagar.
3.1. A decisão recorrida no entendimento de que o tribunal não
está vinculado à apreciação do factos como contra-ordenação, podendo, oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, converter o processo em processo criminal (art.o 76, n.o 1, DL 433/82,
de 27OUT), determinou a remessa dos autos ao Ministério Público
com vista à instauração de procedimento criminal.
Sustentou para tanto que o IVA é um tributo que incide sobre
as transmissões de bens e serviços, sendo exigível quando tais bens
ou serviços são postos à disposição do adquirente ou no momento
da sua realização, ou até ao quinto dia subsequente (artigos 1o, 3o,
7o, 8o, 28o e 35o do CIVA).
Que a arguida se constituiu devedora do imposto ao ter vendido
e entregue a mercadoria ou prestado o serviço e emitido a respectiva
factura, sendo que como comerciante que é deveria ter organizado
a sua estrutura empresarial sob o prisma financeiro, contabilístico
e tributário de forma a cumprir com as suas obrigações fiscais.
Que nem se pode invocar que o facto de repercutir o imposto
no adquirente lhe retira a característica de devedora original do imposto e responsável pelo seu pagamento, pois que de acordo com
as normas daquele tributo o sujeito passivo do mesmo é o comerciante
ou o prestador de serviços e não o adquirente e que tais normas
apenas tornam exigível a entrega do imposto ao Estado em momento
posterior ao do normal recebimento da factura; ou seja, em momento
em que o sujeito passivo já recebeu do seu cliente o imposto que
liquidou.
Acrescentou que assim sendo, e tendo presentes as regras da experiência comum conjugadas com a matéria indiciada, teremos necessariamente de concluir que a arguida ao ter procedido como procedeu tinha perfeito conhecimento e consciência de que estava a actuar
em desrespeito ao que era legalmente exigido, isto é, sabia que deveria
proceder ao pagamento do imposto devido, e, até, já recebido e ao
não o fazer, tendo consciência da sua atitude e do resultado da mesma,
agiu com dolo e não de forma negligente.
Concluiu que esse seu comportamento doloso, uma vez que ultrapassou o prazo de noventa dias sobre a data em que deveria ter
entregue o tributo, integrará, não a previsão da contra-ordenação
que deu azo à aplicação da coima, mas sim a prática de um crime
de abuso de confiança fiscal p. p. pelo art.o 105o do RGIT.
3.2. O presente recurso foi interposto pelo EMMP ao abrigo dos
arts. 73.o, no 2, e 74.o, no 2, do RGCO.
Sendo estas normas subsidiárias do RGIT, nos termos do art.o 3.o,
al. b) deste diploma legal aprovado pela Lei no 15/2001, de 5-6, serão
as ditas normas constantes daqueles arts. 73.o e 74.o a delimitar o
âmbito do presente recurso.
Com efeito estabelece o art.o 73.o, no 2, do RGCO que poderá
a relação a requerimento do arguido ou do Ministério Público, aceitar
o recurso da sentença quando tal se afigure manifestamente necessário
à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade
da jurisprudência acrescentando o art.o 74.o, no 2, do mesmo RGCO
que, nos casos previstos no n.o 2 do art.o 73.o, o requerimento deve
seguir junto ao recurso, antecedendo-o.
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E tal requerimento acompanhou o recurso e respectivas alegações
encontrando-se, por isso, respeitado o mencionado art.o 74.o, no 2,
do RGCO.
Resta, por isso, verificar se é de aceitar o recurso da sentença
ou, nos termos legais, se o presente recurso se afigura manifestamente
necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência.
E perante o alegado pela EMMP é de aceitar que a apreciação
do presente recurso pode contribuir para aquela melhoria ou esta
uniformidade.
Com efeito sustenta a EMMP que a posição defendida pelo despacho agora em apreciação não é a posição defendida por alguns
dos outros senhores juízes de 1.a instância, em situações similares
do que resulta divergência jurisprudencial e a situações, manifestamente, indesejadas.
Acrescenta que, enquanto alguns recursos judiciais semelhantes são,
normalmente decididos, noutros casos, como acontece com este concreto, os autos de contra-ordenação são convertidos em processo criminal e são remetidos ao DIAP tendo já acontecido, recentemente,
pelo menos em dois processos similares, que depois de o MP ter
arquivado, criminalmente, os autos por entender não estar indiciado
o dolo, o Senhor Juiz, autor do despacho, ora, recorrido, absolveu
os arguidos, por continuar a entender que se continuava a indiciar
o dolo e, como tal, não poder condenar, pela contra-ordenação pp.
no artigo 29.o, no 2, do RJIFNA, sendo certo que acabou por não
se interpor recurso jurisdicional de tais decisões, por, no entendimento
do MP ter, entretanto, ocorrido a prescrição do procedimento
contra-ordenacional.
Perante o quadro factual alegado entende-se que é de aceitar o
recurso interposto por se afigurar necessário à melhoria da aplicação
do direito e à promoção da uniformidade da jurisprudência.
3.3. Tratando-se de recurso interposto e admitido ao abrigo dos
arts. 73.o, no 2, e 74.o, no 2, do RGCO o seu âmbito encontra-se
limitado à apreciação das questões que podem contribuir para a melhoria da aplicação do direito e para a promoção da uniformidade
da jurisprudência.
Daí que fique fora do âmbito deste recurso a questão de saber
se na situação concreta dos presentes autos ocorre a irregularidade
a que se refere a conclusão 1a do recurso quando o MP sustenta
que “a decisão recorrida, que converteu o processo contra-ordenacional em criminal, deveria ter sido precedida da audição da arguida
e do MP, por força do estatuído nos artigos 53.o, no 1, e 61.o, no 1,
al. b), do CPP, sob pena de comissão da irregularidade prevista no
artigo 118.o do mesmo compêndio processual”.
E daí que igualmente se torne desnecessário averiguar se o MP
tem legitimidade para interpor o recurso ao abrigo do n.o 1 do art.o 73.o
do RGCO definido que o presente recurso foi interposto e irá ser
apreciado no âmbito daqueles arts. 73.o, no 2, e 74.o, no 2, do RGCO.
3.4. Sustenta o EMMP que a decisão em causa considerou que
a conduta imputada à arguida não era, meramente negligente, como
entendeu a AT e entende o MP, mas sim dolosa e que para chegar
a tal conclusão, apelou à conjugação das “regras da experiência comum” e dos factos que havia dado como indiciados.
Acrescenta que o dolo, enquanto elemento subjectivo de um tipo
legal de crime não se pode presumir, antes tem de resultar de fac-
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tualidade objectiva criticamente ponderada, sob pena de violação do
princípio constitucional da presunção de inocência previsto no artigo 32.o, no 2, da CRP.
Concluiu que da factualidade considerada indiciada pela AT, pelo
MP e pela decisão recorrida não resulta indiciado o dolo, sob pena
de, assim se entendendo, nunca se poder verificar a contra-ordenação
pp. no artigo 29.o, no 2, do RJIFNA.
E a decisão recorrida considera indiciado que a arguida, enquanto
sujeito passivo do IVA, estava obrigada a entregar as declarações
periódicas a que se refere o artigo 40.o do CIVA, conjuntamente
com o imposto arrecadado, por força do artigo 26.o do mesmo diploma,
e de ter apresentado em 2001.12.10 a declaração periódica de IVA
respeitante ao 4T2000, resultando dessa declaração imposto a pagar
no montante de E 1.884,61 sem que a mesma se fizesse acompanhar
de qualquer meio de pagamento, imposto esse que em 2002.03.05
se encontrava por pagar.
A questão controvertida prende-se com saber se tal matéria factual
indiciada é subsumível no quadro legal do atraso na entrega da prestação de imposto, caracterizado como contra-ordenação pp. no artigo 29.o, no 2, do RJIFNA, conforme sustenta o EMMP ou diversamente, conforme defende a decisão em recurso, no quadro da apropriação da prestação de imposto (pp. nos artigos 24.o do RJIFNA
e 105.o do RGIT).
E daquela matéria factual indiciada resulta que a AT imputou à
arguida a contra-ordenação de falta de entrega de prestação tributária.
E conforme refere a EMMP a descrição factual tem implícita uma
afirmação da existência de culpa, que na falta de referência explícita
ao dolo, se deverá entender ser a negligência, como forma mínima
de imputação subjectiva de uma conduta a uma actuação.
E foi esta imputação por negligência que a AT atribuiu à arguida,
tal como resulta dos factos dados como indiciados, que levam a concluir
que a AT apenas imputa à arguida a violação do dever legal de
diligência.
E é manifesto que a entrega da declaração de IVA desacompanhada
do respectivo meio de pagamento traduz, no mínimo, a violação de
um dever de cuidado objectivamente imposto aos agentes económicos
resultando a culpa da inércia da arguida ao deixar de entregar o
imposto que a lei lhe impõe.
Daí que daquela matéria factual indiciada não possa concluir-se
sem mais que o facto ilícito foi praticado com dolo não podendo
este presumir-se.
Tal dificuldade sentiu-a a decisão recorrida e tentou ultrapassá-la
ao socorrer-se “das regras da experiência comum conjugadas com
a matéria indiciada”.
Mas tais regras da experiência comum se permitem concluir pela
falta de entrega da prestação tributária com negligência são inadequadas para daí extrair sem mais que tal conduta foi praticada com
dolo.
Com efeito os elementos típicos da contra-ordenação de falta de
entrega da prestação tributária e do crime de abuso de confiança
consistem na não entrega da prestação tributária deduzida nos termos
da lei.
Se nada mais resultar dos autos em termos de negligência ou dolo
teremos de enquadrar o comportamento típico naquela contra-ordenação. Se contudo resultar indiciado o dolo deverá a mesma ser
enquadrada no ilícito criminal.
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Conforme se escreveu no acórdão deste STA de 13-11-1999, Rec.
23.832, a culpa, não porque se presuma, mas por ser algo que em
regra ou prima-facie, se liga ao carácter ilícito-típico do fato respectivo
está, em princípio, ínsita na descrição desse facto pelo que nos casos
em que se prevêem tipos legais de infracção cometida com dolo e
com negligência preenchidos pela mesma materialidade, a descrição
factual terá implícita uma afirmação da existência de culpa, que, na
falta de referência explícita ao dolo, se deverá entender ser a negligência, como forma mínima de imputação subjectiva de uma conduta a uma actuação.
Entende-se, por isso, que procedem as conclusões do presente
recurso.
4. Nos termos expostos concede-se provimento ao recurso, revoga-se
a decisão recorrida para ser substituída por outra, que conheça do
recurso judicial interposto da decisão administrativa que aplicou a
coima se a tal nada obstar.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — António Pimpão (relator) —
Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
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 1.a 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 n.o 723/03. Recorrente: Citergaz Portuguesa, Caldeiraria e
Manutenção, SA.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Cons.o Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. CITERGAZ PORTUGUESA, Caldeiraria e Manutenção, SA,
recorre do acórdão que, no Tribunal Central Administrativo, negando
provimento ao recurso, confirmou a sentença que havia julgado improcedente a impugnação do acto tributário da liquidação de IRC
referente ao exercício de 1993.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
I. A AT, na sua actividade fiscalizadora não reuniu indícios sérios
de que as operações referidas nos documentos em causa são simuladas,

unicamente se atém a probabilidades e meros juízos conclusivos, sem
qualquer objectividade e materialidade.
II. Os juízos de probabilidade em que a Administração Fiscal fez
assentar os pressupostos da sua pretensão, ou seja, a fundamentação
integrante do acto, que deveria ser objectiva e materialmente sustentada, é insuficiente para suportar o acto de liquidação impugnado.
III. O acto tributário consubstanciado na nota de liquidação não
se encontra fundamentado, nem de facto nem de direito e do elenco
dos factos provados também não resulta a sua fundamentação.
IV. A fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, equivalendo
à falta de fundamentação a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente
a motivação do acto.
V. O direito à fundamentação do acto tributário ou em matéria
tributária constitui hoje uma garantia específica dos contribuintes,
devendo aquela obedecer aos requisitos expressos no art. 125o do
CPA.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que
nas duas primeiras conclusões das suas alegações critica a recorrente
o julgamento da matéria de facto feita nas instâncias o que não pode
ser apreciado por este Tribunal de revista.
Quanto às demais conclusões improcedem porque o acórdão recorrido fez boa aplicação da lei aos factos ao decidir pela bondade
da fundamentação do acto tributário.
2. O acórdão recorrido fixou o seguinte quadro factual:
1. Em cumprimento da ordem de serviço n.o 20.916, de 97.07.16,
código PAIT 50201, Divisão de Inspecção Tributária da Direcção
Distrital de Finanças de Aveiro procedeu a exame à escrita da impugnante, na sequência do qual foi elaborada a informação de que
se junta cópia de fl. 15 a fl. 16 dos autos e cujo teor aqui se dá
por reproduzido para todos os legais efeitos, de onde, além do mais,
consta o seguinte:
«ANÁLISE:
1.o O recibo n.o 2l93 não se encontra contabilizado na Citergaz, nem
foi pago pela mesma;
2.o O recibo 145, de 8/11/93, de 700000$00 foi pago pelo cheque
2335251214 do Credit Lyonnais de Aveiro, mas não foi depositado na
conta do Vouga. Em 11/11/94 solicitamos à Citergaz fotocópias do cheque, frente e verso, o que ainda não nos foi fornecido;
3.o O recibo 146, de 8.11.93, de 250000$00 somente consta dos elementos do Vouga;
4.o O recibo 146 (repetição de n.o), 147 e 148, todos de 8/11/93,
respectivamente, de 700.000$00, 700.000$00 e 400.000$00, foram pagos
pelo cheque n.o 8835289123, de 31/01/94 do Crédit Lyonnais - Aveiro,
mas o depósito desses cheques não aparece referenciado na conta do
Vouga, pelo que em 11/11/94 solicitamos à Citergaz fotocópia frente
e verso do respectivo cheque, o que ainda não nos foi fornecido.
(. . .).
CONCLUSAO:
Conforme relatório que se anexa à presente informação, verifica-se
que é prática corrente do clube acima identificado emitir recibos de
valor superior ao efectivamente recebido, devolvendo aos seus pretensos
clientes através de cheques sacados s/a conta do Vouga (quando há
entrada de dinheiro) e levantados pelo presidente do clube e devolvida
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em dinheiro a diferença. Assim, relativamente a esta empresa, apuramos
que os recibos emitidos foram de 3 244 160$00 e os contabilizados
somente de 2.500.000$00.
Verificamos a existência de dois recibos com o n.o 146, em 8/11/93,
sendo um de 250.000$00 e outro de 700.000$00.
Verificamos que os recibos não constantes nos elementos do clube
são os que se encontram contabilizados na empresa e que foram pagos
por cheque, dos quais solicitamos fotocópia, que ainda não nos foram
fornecidas.
Face ao exposto e dado o critério utilizado no clube de restituições
não ser o mesmo e tendo em consideração que o recibo 2/93 de
494.160$00 não tem nada a ver com a Citergaz, contrariamente ao
recibo 146 de 250.000$00 dado que foi depositada essa verba em 17/12/93
referenciada como sendo a empresa utilizadora, consideramos que efectivamente terá sido 250000$00 a importância paga, que corresponde
a 10% dos recibos contabilizados na empresa, facto em parte comprovado
pelos montantes englobados nas declarações de IVA entregues para adesão ao Dec.-Lei no 225/94, de 5 de Setembro, pelo, que somente esta
última importância deve ser considerada custo, devendo ser efectuadas
as correcções na firma utilizadora e proceder-se à liquidação do IVA
sobre o mesmo montante»;
2. Foi emitido o modelo DC - 22, anotando-se no quadro 20 FUNDAMENTAÇÃO DAS CORRECÇÕES EFECTUADAS - que «na
análise efectuada aos elementos do Vouga Sport Club, com sede em
Sever do Vouga, concluímos que é prática corrente do Clube emitir recibos
de publicidade de valor superior ao efectivamente recebido, devolvendo
aos seus pretensos clientes através de cheques sacados sobre a conta
da colectividade e levantada pelo seu presidente a diferença em dinheiro.
No caso em análise verificamos que foram emitidos pelo Vouga recibos
no montante de 3.244.160$00, tendo somente sido ontabilizados na firma
utilizadora 2.500.000$00. Ora, perante tal situação, não temos dúvidas
de que o Vouga passa recibos que não correspondem a prestações de
serviços reais.
Por outro lado, verificamos que no final do exercício aqueles recibos
ainda se encontravam por liquidar. Em 11/11/94 solicitamos fotocópias
dos cheques frente e verso à firma utilizadora, o que até à presente
data ainda não nos foi fornecido.
Face ao exposto, e dado o critério utilizado no clube de restituições
não ser o mesmo e tendo em consideração que o recibo 2/93 de
494.160$00 nada tem a ver com a Citergaz, contrariamente ao recibo
146 de 250.000$00, dado que foi depositada em 17/12/93 essa verba
referenciada como sendo da Citergaz, consideramos que efectivamente,
a importância paga terá sido de 250.000$00, devendo ser acrescido ao
lucro tributável a diferença de 2.250.000$00» (doc. de fl. 16 a 16 v.).
3. Foi emitida a correspondente liquidação adicional, com o
n.o 8310010184, datada de 96.03.07, relativa ao exercício de 1993,
no montante de Esc. 1.025.456$00, com data limite de pagamento
em 96.06.10 (fls.46/47);
4. Na douta impugnação deu entrada no Serviço de Finanças de
Albergaria-a-Velha em 9.09.96 (cfr. carimbo aposto no cabeçalho daquela peça).
2.2. O acórdão recorrido referiu, ainda, os seguintes “factos não
provados”:
Todos os restantes, sendo com interesse os seguintes:
1. Não se provaram os factos constantes dos artigos 11.o a 15.o
relativamente aos quais os depoimentos das testemunhas foram
omissos;
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2. Não se provou que os pagamentos das guias de receita a que
se alude em 25.o da douta P.I. tivesse sido efectuado através dos
cheques n.os 35251214, de 93.11.02, da quantia de 700.000$00 e n.o
35289123, de 94.01.31, da quantia de 1.800.000$00. Facto alegado
no artigo 26.o e para prova do qual foram apresentados cópias da
frente de dois cheques que se encontram ao portador.
Os depoimentos testemunhais, esses infirmam todo o alegado, visto
que a primeira testemunha (o presidente da Direcção do Vouga Sport
Club) afirmou que recebeu aquela verba em dinheiro e a segunda
testemunha (o técnico de contas da firma) que levantou ela própria
os cheques e os entregou à administração da impugnante.
As cópias frente e verso juntas a fls. 39 a 40 confirmam que os
cheques foram debitados pela própria impugnante.
3. Não se provou que a empresa citada ou os seus corpos gerentes
nada sabem acerca dos referidos cheques. Provou-se o contrário! São
eles os únicos a saber dos cheques que emitiram e debitaram e receberam as respectivas quantias.
4. Não se provou, por último, que a impugnante tivesse investido
2.500.000$00 a título de donativo para publicidade, no Vouga Sport
Club.
Esta afirmação consta do artigo 7.o da douta p.i. e suporta tanto
os pagamentos por cheque como as entregas em numerário. A hipótese
das entregas em numerário, porém, não vem minimamente alegada
pela impugnante, que não avança com quaisquer factos concretos
e historicamente situados a esse respeito, antes afirmando que entregou cheques. De qualquer modo, nem esta se poderia dar como
provada.
Não o pode asseverar o Técnico de Contas que, apesar de ter
recebido no dia seguinte ao levantamento do dinheiro e à sua entrega
ao Eng. Corte Real as facturas-recibos passados pelo Vouga Sport
Club, não sabe se o dinheiro foi mesmo entregue e reconhece que
«de facto esse procedimento não era nem é normal» e «desconhece a
razão desse procedimento».
Mais peremptório é o depoimento do presidente do Vouga Sport
Club, mas muito menos credível. Apressando-se a afirmar que a importância dos 2.500.000$00 entrou mesmo nos cofres do clube, vai
atalhando que, por vezes «essas verbas eram entregues directamente
aos pilotos e alguns trabalhadores» ficando-se sem saber se o afirma
porque recebeu eles próprio as quantias em mão ou porque outros
lhe disseram que as receberam. De qualquer modo, não avança com
qualquer circunstância concreta em que sustente tal afirmação e que
o Tribunal pudesse confirmar, não sabendo sequer se a recebeu toda
de uma vez «em que data ou em que datas». E é totalmente omisso
quanto às placas publicitárias que colocou como contrapartida de
tais entregas.
3.1. O acórdão recorrido identificou como questões decidendas as
de saber se o presente recurso foi interposto fora do prazo que a
lei prevê para o efeito; Se a sentença recorrida sofre de erro de
julgamento quanto à matéria de facto; Se o acto de liquidação sofre
do vício formal de falta/insuficência de fundamentação; E se a recorrente logrou provar ou colocar em dúvida, séria, fundada, que
os recibos relativos a publicidade, desconsiderados pela AT, têm aderência com a realidade.
Pronunciou-se seguidamente pela tempestividade do recurso e entendeu ter sido correctamente fixada a matéria factual que a recorrente
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controvertia não ocorrendo, por isso, erro de julgamento sobre a matéria de facto.
Concluiu encontrar-se fundamentado o acto de liquidação e não
ocorrer a mencionada fundada dúvida que a recorrente havia invocado.
3.2. Nas conclusões do presente recurso nada refere a recorrente
quanto àquela tempestividade do recurso nem quanto à ocorrência
de fundada dúvida.
Contudo continua a defender nas conclusões 1a e 2a a inexistência
de indícios sérios de que as operações que levaram à tributação sejam
simuladas e nas restantes conclusões a não fundamentação de facto
e de direito do acto tributário.
São, por isso, estas as questões que integram o objecto do presente
recurso e que, por isso, importa apreciar.
E, conforme refere o EMMP, nas duas primeiras conclusões continua a recorrente a criticar a matéria factual fixada pelas instâncias.
Sobre tal questão entendeu a sentença recorrida que se insurge a
“recorrente contra a matéria fixada no probatório, invocando erro
sobre o julgamento da matéria de facto, tal como foi efectuado na
sentença recorrida” que deveria, contudo “ter em concreto, em termos
precisos, aduzido as razões da discordância com o julgamento da
matéria de facto efectuado na sentença recorrida, e não ter-se limitado
a fazer uma invocação genérica de errado julgamento da matéria
de facto, de acordo com as provas produzidas”.
Acrescentou que não deu a recorrente cumprimento ao art.o 690.o-A
do CPC o qual exige que o recorrente especifique os concretos pontos
de facto que considera incorrectamente julgados e bem assim quais
os concretos meios de prova que impunham decisão sobre os pontos
da matéria de facto impugnada diversa da recorrida, sob pena de
rejeição, não sendo, por isso, em princípio, nesta parte, de conhecer
do objecto do recurso e de o rejeitar.
E a recorrente não questiona o assim decidido pelo que, sem mais,
sempre seria de manter, nesta parte o acórdão do TCA que não
foi questionado. De qualquer forma este STA, como tribunal de revista, não conhece de tal matéria factual não podendo por isso contrariar o juízo probatório de que as operações referidas nos documentos mencionados no probatório são simuladas.
Contudo a matéria de facto fixada pelas instâncias não pode ser
reapreciada por este STA encontrando-se aquela definitivamente
assente.
É que, nos termos do art.o 21.o, no 4, do ETAF, este Tribunal
“apenas conhece de matéria de direito nos processos inicialmente
julgados pelos tribunais tributários de 1.a instância”.
Por força deste preceito legal e porque, na situação dos autos,
estamos perante um processo, inicialmente, julgado pelo tribunal tributário de 1.a 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 art.o 722.o,
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”.
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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.
3.3. Continua a recorrente a sustentar a falta de fundamentação
de facto e de direito da liquidação questionada.
A falta ou deficiência de fundamentação legalmente exigida constitui vício de forma.
Nos termos do art.o 133.o do CPA, como já na vigência da legislação
anterior, a fundamentação deve ser expressa através de exposição
sucinta dos fundamentos de facto e de direito da decisão podendo
consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos
de anteriores pareceres, informações ou propostas que, por isso, constituirão parte integrante do mesmo acto.
Contudo e como se afirma no acórdão em apreciação a análise
meramente perfunctória do acto impugnado permite extrair com clareza os fundamentos em que assenta, os quais se encontram em coerência com as conclusões que dele foram extraídas pois que o acréscimo ao lucro tributável do exercício de Esc. 2.250.000$00, relativo
à diferença entre o montante recibos passados pela Vouga Sport Club
considerados como tendo aderência com a realidade e os considerados
como não a tendo, configura o silogismo apto a demonstrar a desconsideração dos montantes que, embora escriturados como custos
na contabilidade da impugnante, não podem ser qualificados como
tal, não podendo por isso constituir verdadeiros custos. Por isso era
perfeitamente possível ao destinatário apreender o sentido do acto
e a partir desse sentido optar pela sua impugnação ou antes pela
conformação com o seu conteúdo.
É, por isso, de concluir que não padece tal acto do vício de forma
por falta ou insuficiência de fundamentação.
E assim sendo é de confirmar o acórdão que neste sentido se
pronunciou.
4. Nos termos expostos nega-se provimento ao recurso e confirma-se
o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente fixando-se em 50% a procuradoria.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — António Pimpão (relator) —
Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
Assunto:
Verificação e graduação de créditos. Contribuição autárquica
devida até à data da venda ou adjudicação do imóvel penhorado. Privilégio imobiliário. Artigo 230.o, § 2.o, do Código da Contribuição Predial.
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Doutrina que dimana da decisão:
Na sentença que verifica e gradua os créditos deve o juiz atender
à contribuição autárquica respeitante ao imóvel penhorado
relativa ao período de tempo decorrido até à sua venda
ou adjudicação, e não apenas à inscrita para cobrança no
ano da penhora e nos dois anteriores.
Recurso n.o 780/04. Recorrente: Ministério Público. Recorrido: Majorene Construções, 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. O MINISTÉRIO PÚBLICO recorre da sentença do Mm.o Juiz
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que, por apenso à
execução fiscal instaurada contra Majorene - Construções, Lda., na
qual foram penhorados, em 23 de Dezembro de 1994, 25/90 avos
de uma fracção de imóvel, verificou e graduou créditos provenientes
de contribuição autárquica inscritos para cobrança nos anos de 1995
a 1999.
Formula as seguintes conclusões:
«1.a
O Código da Contribuição Predial, aprovado pelo DL n.o 45104,
de 1 de Junho de 1963 e, nomeadamente, o § 2.o do seu artigo 230.o,
foi revogado pelo artigo 3.o, n.o 1, dos DL n.os 442-A/88 e 442-B/88,
ambos de 30 de Novembro de 1988, revogação que igualmente resulta
do disposto nos artigos 3.o a 9.o do DL n.o 442-C/88, de 30 Novembro,
diploma que aprovou o Código da Contribuição Autárquica.
2.a
O Código da Contribuição Autárquica não tem nenhuma norma
correspondente ao § 2.o do artigo 230.o do Código da Contribuição
Predial, o qual estipulava que «na verificação e graduação de créditos
atender-se-á não só à contribuição constante da certidão a que se
refere este artigo, mas ainda a que deva ser liquidada pelos meses
decorridos até à data da venda ou da adjudicação do prédio».
3.a
o

o

De acordo com o art. 24. , n. 1, do CCA, a contribuição autárquica
goza das garantias especiais previstas no Código Civil para a contribuição predial, não remetendo aquele preceito do CCA, implícita
ou explicitamente, para o disposto no § 2.o do artigo 230.o do revogado
Código da Contribuição Predial.
4.a
O art. 744.o, n.o 1, do CC dispõe que os créditos por contribuição
predial devida ao Estado, inscritos para cobrança no ano corrente
na data da penhora, e nos dois anos anteriores, têm privilégio sobre
os bens cujos rendimentos estão sujeitos àquela contribuição.
5.a
Assim, no quadro legal actual, só os créditos derivados do incumprimento da obrigação de pagamento de contribuição autárquica, ins-

critos para cobrança no ano da penhora ou nos dois anos anteriores
têm privilégio imobiliário especial sobre os imóveis cujos rendimentos
a ele estejam sujeitos.
6.a
Pelo que só esses créditos podem ser reclamados com fundamento
em privilégio imobiliário sobre o bem penhorado e vendido na acção
executiva, não permitindo o legislador, nem no CC, nem no CCA,
que a contribuição liquidada após a penhora e até à venda ou adjudicação seja considerada na verificação e graduação dos créditos.
7.a
Os créditos provenientes de contribuição autárquica, não abrangidos naquele triénio, são créditos comuns, que não devem ser graduados, sob pena de se privilegiar injustificadamente os mesmos.
8.a
As normas que concedem privilégios creditórios são normas excepcionais, face ao princípio da igualdade dos credores perante o
património do devedor a que se reporta o art. 604.o, n.o 1, do CC,
sendo insusceptíveis de aplicação analógica e só admitindo interpretação extensiva quando se conclua pela certeza de que o legislador
se exprimiu restritivamente, dizendo menos do que queria (cfr. art. 11.o
do CC).
9.a
In casu, foi efectuada, em 23.12.1994, a penhora de 29/50 da fracção
autónoma devidamente identificada no auto de penhora de fls. 60
e 61 do processo.
10.a
A Fazenda Pública reclamou créditos, provenientes de contribuição
autárquica que incidiu sobre o prédio penhorado, inscritos para cobrança nos de 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, sendo a reclamação
julgada procedente, na totalidade.
11.a
Porém, tais créditos não deviam ter sido reconhecidos nem graduados, pois não gozam do privilégio imobiliário especial constante
do art. 744.o, n.o 1, do CC, uma vez que foram inscritos para cobrança
posteriormente ao ano da penhora.
12.a
A sentença recorrida, ao admitir e graduar os créditos reclamados
provenientes de contribuição autárquica, inscritos para cobrança nos
anos posteriores ao da penhora, violou os artigos 24.o, n.o 1, do CCA,
11.o, 604.o, n.o 1, e 744.o, n.o 1, do CC, 240.o, n.o 1, do CPPT e
865.o, n.o 1, do CPC, pelo que deve ser revogada e substituída por
outra que não admita tais créditos».
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes Adjuntos.
2. Vem estabelecida a factualidade seguinte:
«1
Em 23/12/1994, no âmbito do processo de execução fiscal n.o
3905-88/000490.1, a qual corre termos no 2.o Serviço de Finanças
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de Torres Vedras, sendo instaurada pela Fazenda Nacional contra
a firma «Majorene - Construções, L.da.», por divida de Sisa, relativa
ao ano de 1987, e de Contribuição Autárquica do ano de 1992, no
montante global de 6 412,00, foi efectuada a penhora de 29/50 avos
da fracção autónoma descrita no auto cuja cópia se encontra a fls. 60
e 61 do presente processo, o qual se dá aqui por integralmente
reproduzido;
2
Em 8/3/1995, a penhora identificada no n.o 1 foi registada a favor
da Fazenda Nacional, tudo conforme cópia de certidão da C.R.P.
junta a fls. 54 a 59 do presente processo;
3
O executado é devedor à Fazenda Nacional de crédito de contribuição autárquica, incidente sobre a fracção autónoma penhorada
no processo de execução, inscrito para cobrança nos anos de 1994
a 1999, no montante global de C 1.008,87, acrescido de juros de mora
vencidos e vincendos (cfr. certidão junta a fls. 2 dos presentes autos);
4
O executado é devedor à Fazenda Nacional de crédito referente
a I.V.A., no montante de 645.108,45, acrescido de juros de mora
(cfr. certidões juntas a fls. 20 a 26 dos presentes autos);
5
O executado é devedor à Segurança Social de crédito no montante
de 614.954,66 euros, acrescido de juros vencidos e vincendos, relativo
a contribuições para a segurança social de períodos mensais que medeiam entre Janeiro de 1989 e Fevereiro de 1995 (cfr. certidão junta
a fls. 5 a 7 dos presentes autos).»
3.1. Por apenso a execução fiscal instaurada contra Majorene — Construções, Lda., na qual ocorreu a penhora de fracção de
imóvel em 23 de Dezembro de 1994, registada em 8 de Março de
1995, foram reclamados créditos vários, entre eles os relativos a contribuição autárquica incidente sobre aquela fracção, inscritos para
cobrança nos anos de 1994 a 1999.
Na vista que lhe foi dada antes da prolação da sentença de verificação e graduação de créditos, o Exm.o Agente do Ministério Público junto do Tribunal recorrido logo manifestou o seu entendimento
segundo o qual os créditos respeitantes a contribuição autárquica inscritos para cobrança nos anos de 1995 a 1999 não podiam ser reconhecidos, por não gozarem do privilégio previsto no artigo 744.o,
n.o 1, do Código Civil (CC).
Na sentença aqui recorrida, o M.mo Juiz divergiu do entendimento
do Ministério Público, considerando, antes, que «gozam os créditos
reclamados de contribuição autárquica, de acordo com a mais recente
jurisprudência com a qual concordamos, de privilégio imobiliário especial incidente sobre o bem imóvel cujos rendimentos a ele estejam
sujeitos, desde que inscritos para cobrança no ano da penhora ou
nos dois anteriores, podendo tal privilégio estender-se até à data da
venda, o que se verifica no caso «sub júdice», dado que a venda
ainda não se realizou (cfr. art.o 744o, do C. Civil, e art.o 230o, § 2o,
do C. C. Predial, ex vi do art.o 24o, n.o 1, do Código da Contribuição

Autárquica; ac. S.T.A. - 2.a Secção, 25/6/98, rec. 22143, e ac. T.T.
2.a Instância, 22/10/91, B.M.J 410, p. 915)».
É contra este segmento da sentença, que, na sequência, graduou
os créditos por si impugnados, que se insurge o Ministério Público,
no presente recurso jurisdicional, reeditando o entendimento já manifestado na 1.a instância, suportado nas alegações cujas conclusões
acima vão transcritas.
A questão a decidir no recurso é, pois, a de saber se os créditos
emergentes de contribuição autárquica, inscritos para cobrança antes
da venda do imóvel penhorado, mas depois da penhora, gozam, ou
não, do privilégio imobiliário especial conferido pelo artigo 744.o,
n.o 1, do CC.
3.2. Trata-se de matéria sobre a qual este Supremo Tribunal Administrativo se tem pronunciado, desde há anos, em sentido unívoco.
E esse sentido é o que foi adoptado pelo Tribunal a quo: os créditos
emergentes de contribuição autárquica inscritos para cobrança em
data posterior à do registo da penhora e liquidados antes da venda
dos bens, beneficiam do privilégio imobiliário especial previsto no
artigo 744.o, n.o 1, do CC.
Sem preocupações de exaustão apontam-se, de entre a jurisprudência que alinha neste entendimento, os acórdãos deste Supremo
Tribunal Administrativo de 26 de Junho de 1998, 17 de Dezembro
de 2003, 10 de Março de 2004, 29 de Abril de 2004, e 19 de Maio
de 2004, nos processos n.os 22143, 1249/03, 117/04, 113/04 e 690/03,
respectivamente.
3.3. Dispunha o artigo 230.o do Código da Contribuição Predial
(CCP) que «nas transmissões de bens a que se refere o artigo anterior
e que venham a realizar-se por venda judicial ou administrativa, o
juiz da execução fará notificar oportunamente o chefe da respectiva
repartição de finanças para que proceda, com vista à graduação de
créditos, à liquidação da contribuição predial devida pelo executado
e lhe remeta certidão do seu quantitativo (. . .)». O seu § 2.o, na
redacção do Decreto-Lei n.o 764/75, de 31 de Dezembro, acrescentava
que «na verificação e graduação dos créditos atender-se-á não só
à contribuição constante da certidão a que se refere este artigo, mas
ainda à que deva ser liquidada pelos meses decorrente até à data
da venda ou da adjudicação do prédio».
O CC estabelece, no seu artigo 744.o, n.o 1, que «os créditos por
contribuição predial devida ao Estado ou às autarquias locais, inscritos
para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores, têm privilégio sobre os bens cujos
rendimentos estão sujeitos àquela contribuição».
No acórdão de 25 de Junho de 1998, citado, partindo das transcritas
normas do CCP e do CC, escreveu-se que «a reclamação de créditos
de contribuição predial por parte do Estado se deve reportar ao inscrito para cobrança na data da penhora e nos dois anos anteriores
mas que na graduação se deverá atender não só a estes mas também
aos que vierem a ser liquidados após a penhora e até à venda ou
adjudicação. As normas dos dois diplomas legais aplicáveis não são
contraditórias entre si mas antes se completam. A reclamação de
créditos apenas se pode reportar a créditos já liquidados e inscritos
para cobrança mas, continuando a contribuição predial a não ser paga,
o legislador veio a permitir, no diploma específico desse imposto,
que a contribuição liquidada após a penhora e até à venda ou adjudicação seja considerada na verificação e graduação dos créditos».
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Merece a nossa concordância esta jurisprudência (aliás, não contestada), quer quando afirma que as normas dos artigos 744.o, n.o 1,
do CC e 230.o, § 2.o, do CCP estão entre si numa relação de complementaridade e não de colisão, quer quando conclui que a lei impõe
ao juiz que atenda, na verificação e graduação de créditos, à contribuição predial «que deva ser liquidada pelos meses decorridos até
à data da venda ou da adjudicação do prédio».
3.4. Mas, sendo assim no que concerne à contribuição predial, de
que tratou o acórdão parcialmente transcrito, já não se apresenta
com igual segurança que também o seja no que respeita à contribuição
autárquica, que é a que aqui nos interessa.
É certo que o artigo 24.o, n.o 1, do Código da Contribuição Autárquica (CCA) dispõe que «a contribuição autárquica goza das garantias especiais revistas no Código Civil para a contribuição predial».
E que o CC continua a estabelecer, no seu artigo 744.o, n.o 1, que
«os créditos por contribuição predial devida ao Estado ou às autarquias
locais, inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora,
ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores, têm privilégio sobre
os bens cujos rendimentos estão sujeitos àquela contribuição».
Mas a dúvida sobre se a contribuição autárquica goza do mesmo
integral estatuto que estava atribuído à contribuição predial coloca-se,
pertinentemente, porque, com a entrada em vigor do CCA, parece
ter ficado revogado, pelo artigo 24.o, n.o 1, o § 2.o do artigo 230.o
do CCP, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 764/75, de 31 de
Dezembro.
E era este § 2.o do artigo 230.o do CCP, e não o 714.o do CC,
que mandava atender a toda a contribuição predial que devesse ser
liquidada até à data da venda ou da adjudicação do prédio, e não
apenas à inscrita para cobrança no ano da penhora e nos dois
anteriores.
Por isso nos não parece decisivo, só por si, o argumento que a
jurisprudência tem retirado da remessa que, à semelhança do que
fazia o CCP, também o CCA faz para o Código Civil, e da qual
resultaria a identidade de regimes para as duas contribuições que
se sucederam no tempo.
Há, porém, na jurisprudência, outra linha argumentativa, assim exposta no acórdão deste Tribunal proferido no recurso 113/04, em
29 de Abril de 2004:
«Compreende-se que, sendo a contribuição autárquica de trato sucessivo, não se entenderia que a mesma ficasse desprovida da respectiva garantia (privilégio imobiliário), só pelo facto de haver dilação
na venda do imóvel. Por outro lado, o que se compreende no limite
fixado a montante (crédito inscrito para cobrança no ano corrente
na data da penhora e nos dois anos antecedentes) já não teria a
mesma compreensão nesse limite fixado a jusante (créditos posteriores
à penhora).
É certo que a referida disposição do CCP (art. 230.o) parece estar
revogada. Na verdade, o CCA, que ressalva expressamente algumas
disposições do CCP, não ressalva aquela.
Porém, parece-nos que o legislador do CCA disse menos do que
queria. Pelas razões atrás apontadas, que estiveram por certo na génese
daquele § 2.o do art. 230.o do CCP, afigura-se-nos evidente que o
legislador não quis deixar de fora as situações já referidas, a saber:
os créditos por contribuição autárquica posteriores à penhora mas
anteriores à data da venda ou adjudicação do prédio.
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É pois a esta luz que há-de ser interpretado o predito art. 24.o,
n.o 1, do CCA, devendo pois entender-se que os referidos créditos
por contribuição autárquica beneficiam do privilégio imobiliário previsto no art. 744.o, n.o 1, do CC.
A revogação do § 2.o do art. 230.o do CCP, não pode pois ter
o alcance e a dimensão que o recorrente lhe dá.»
Ora, este acórdão, além de recente, e inserido em corrente jurisprudencial com precedentes, foi tirado num caso em que era recorrente, como agora, o Ministério Público, e em que as alegações
de recurso assentavam nos mesmos fundamentos que também neste
processo são formulados.
Acresce que a mesma jurisprudência veio a ser reforçada em 19
de Maio de 2004 pelo acórdão proferido no recurso n.o 630/03 que,
aliás, e no essencial, remete para o de 29 de Abril de 2004.
Assim, e para que se cumpra a injunção do artigo 8.o, n.o 3, do
CC, que manda atender, nas decisões judiciais, aos «casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito», importa que nos não nos afastemos da
orientação consagrada.
Acrescentaremos, apenas, que não se encontra, no CCA, nem em
outro diploma, nenhuma disposição expressa que, revogando o CCP,
mantenha em vigor alguns dos seus artigos, sem incluir neles o 230.o,
§ 2.o Os diplomas de 1988 que instituíram os novos impostos sobre
o rendimento aboliram a contribuição predial, mas sem se referirem
ao respectivo Código. Em súmula, não é absolutamente seguro que
o legislador, nomeadamente, o do CCA, quisesse afastar a sobrevivência desse § 2.o do artigo 230.o do CCP.
Por outro lado, há razões para admitir que o legislador do CCA
não quis restringir as «garantias especiais» a que se refere no artigo 24.o, n.o 1, relativamente àquelas de que gozava a contribuição
predial, pretendendo, antes, manter a dimensão que lhes emprestava
o artigo 230.o, § 2.o, do CCP, ao remeter para o artigo 744.o, n.o 1,
do CC; ou seja, que a remissão feita por aquele artigo 24.o, n.o 1,
foi querida como valendo para todo o regime que era aplicável à
contribuição predial - o do CC, complementado pelo do CCP -; e
que, nesta medida, o legislador não disse tanto quanto pretendeu
dizer ou, pelo menos, expressou de forma exígua o seu pensamento.
Com efeito, se no CCA não há disposição inteiramente equivalente
à do § 2.o do artigo 230.o do CCP, como nota o recorrente, existe
uma que vai além do corpo desse artigo 230.o, aproximando-se da
do seu § 2.o É o artigo 19.o, deste teor: «quando um prédio possa
vir a ser objecto de transmissão em processo onde deva haver lugar
a graduação de créditos, a entidade responsável pelo processo notificará a Direcção-Geral das Contribuições e Impostos para esta lhe
certificar o montante total em dívida e ainda o que deverá ser liquidado
com referência ao ano em curso, por aplicação das taxas em vigor,
caso a transmissão presumivelmente venha a acontecer após o termo
desse ano».
Ora, não faria sentido que, para efeito de graduação de créditos
(o transcrito artigo 19.o é expresso na afirmação de que esse é o
efeito visado), o legislador mandasse certificar o montante de contribuição autárquica a liquidar «com referência ao ano em curso,
por aplicação das taxas em vigor, caso a transmissão presumivelmente
venha a acontecer após o termo desse ano», se o mesmo legislador
quisesse que na graduação de créditos fosse atendida, só, a contri-

1642
buição correspondente ao ano da penhora e aos dois anteriores como
apertis verbis, resulta da remissão do artigo 24.o, n.o 1, do CCA para
o artigo 744.o, n.o 1, do CC.
O que, tudo, aponta no sentido de que se mantém em vigor o
§ 2.o do artigo 230.o do CCP.
Acresce que, devendo o imóvel ser transmitido livre de ónus ou
encargos, como ordena o artigo 888.o do Código de Processo Civil,
e constituindo a contribuição autárquica um ónus que incide sobre
ele, gozando, ademais, de hipoteca legal - artigo 705.o, alínea a),
do CC - não se compreende como poderia a transmissão decorrente
da venda ou adjudicação ocorrer sem que estivesse paga toda a contribuição autárquica devida até esse momento - e não apenas a relativa
ao ano da penhora.
Por último, sendo a contribuição autárquica, como a antecedente
contribuição predial, um encargo do prédio, que o fiel depositário
deve satisfazer, enquanto estiver na administração dele, apresentando
contas - vide os artigos 843.o, n.os 1 e 2, e 844.o, n.o 2, do Código
de Processo Civil -, parece claro que o encargo não pode deixar de
ser tido em conta na execução. Nem para tanto seria preciso que
gozasse de privilégio imobiliário especial, bastando-lhe ser uma despesa ocasionada pelo bem durante o período em que esteve subtraído
à guarda e administração do seu proprietário, a satisfazer pelo depositário e a ser suportada pelos rendimentos do bem e/ou pelo produto da sua venda. Neste caso, a figura a invocar não será, rigorosamente, a do privilégio, mas a da precipuidade, ou pré-dedutibilidade, em consequência do que o ressarcimento da contribuição
se processaria sem necessidade de passar pelo concurso de credores;
mas também não é de rejeitar, nesta linha, que o legislador o mande
considerar pelo juiz na sentença em que determina o que, e por que
ordem, deve pagar-se pelo montante apurado na execução.
Por uma ou outra via, sempre a contribuição autárquica referente
ao tempo decorrido entre o ano da penhora e o da venda constitui
um crédito a ser satisfeito, com preferência, pelo produto da venda
do imóvel que a originou.
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 do recurso, confirmar a sentença impugnada.
Sem custas, atenta a qualidade do recorrente.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
Recurso no 805/04. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA. Recorridos: Lia Cristina Capela Cavaleiro e Outras. Relator: Ex.mo
Juiz Cons.o Dr. Fonseca Limão.
Nestes autos de recurso jurisdicional em que são recorrente a Caixa
Geral de Depósitos e recorrida Lia Cristina Capela Cavaleiro e outras,
fazendo apelo ao disposto nos arts. 713o, no 5, e 726o do C.P. Civil,
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acorda-se, pelos fundamentos do acórdão recorrido, em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Jorge de Sousa — Vítor Meira.

Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
Assunto:
Reclamação: processo urgente. Compensação com crédito do
executado.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Não segue a tramitação como processo urgente a reclamação a que se reporta o artigo 278o do CPPT, se não
vier invocado prejuízo irreparável.
II — Nos termos do artigo 89.o do CPPT pode a administração
tributária proceder a compensação da dívida com crédito
do executado se estiver instaurada a execução e se o executado, tendo embora impugnado a dívida, não tiver prestado garantia.
Recurso n.o 877/04-30. Recorrente: João Carlos Espanha Pires Chaves.
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Vítor
Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
João Carlos Espanha Pires Chaves vem reclamar para a conferência
do despacho proferido neste Supremo Tribunal Administrativo pelo
relator durante as férias judiciais que, não considerando urgente o
recurso, ordenou a conclusão dos mesmos após aquelas férias ao Juiz
Conselheiro-Relator a quem couberam na distribuição originária. Invoca o reclamante que o artigo 20.o, n.o 5, da CRP estabelece o
seu direito a obter a tutela efectiva e em tempo útil, que a decisão
redundará numa contradição processual grave por o processo ter sido
tramitado na 1.a instância como urgente proferindo-se decisão sobre
o mérito e que a compensação efectuada e questionada lhe causa
graves prejuízos.
Há pois que apreciar previamente esta reclamação para a conferência sem a confundir com o recurso interposto. Com efeito o
que foi decidido pelo despacho ora reclamado foi unicamente se o
recurso deveria ou não ser decidido como processo urgente. E foi
decidido em sentido negativo porque não havia sido invocado pelo
recorrente prejuízo irreparável causado por qualquer das ilegalidades
a que se reporta o n.o 3 do artigo 278o do CPPT. Tal entendimento
afigura-se perfeitamente correcto. Não tendo o recorrente invocado
prejuízo irreparável não havia que conhecer do recurso como prio-
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ritário durante as férias judiciais. Tal não contende em nada com
o artigo constitucional que consigna o direito à tutela efectiva em
tempo útil. Indefere-se pois, em conformidade com o exposto, a
reclamação.
Entremos agora na apreciação do recurso interposto da decisão
da 1.a instância, no qual o recorrente apresentou as seguintes
conclusões:
1.a A compensação de dívidas por iniciativa da Administração Tributária vem prevista no artigo 89.o do Código de Procedimento e
Processo Tributário.
2.a De acordo com este preceito a Administração Tributária está
obrigada a proceder à compensação de créditos, contudo, tal compensação não pode ser objecto de decisão discricionária dos Serviços
Tributários, estando outrossim sujeita ao preenchimento de determinados requisitos e condições expressamente estabelecidas na lei.
3.a Com efeito, a compensação obrigatória de tributos por iniciativa
da Administração Tributária pode ser efectuada desde que preenchidos os seguintes pressupostos ou requisitos:
(v) haver um crédito a favor do executado;
(vi) que esse crédito resulte de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou de impugnação judicial, ou outro meio gracioso
ou contencioso;
(vii) que o executado seja simultaneamente devedor de tributos;
e, finalmente,
(viii) não estar a dívida exequenda garantida ou, estando-o, não
estiver pendente reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso
judicial ou oposição à execução relativa à dívida do sujeito passivo.
4.a Conforme resulta da matéria de facto fixada pelo Ilustre Tribunal
a quo, no momento da prática dos actos de compensação, o ora Recorrente não havia sido citado da instauração da necessária execução
fiscal.
5.a Pelo que, é imediata a conclusão que as compensações efectuadas
são manifestamente ilegais por violação do disposto no artigo 89.o
do CPPT.
6.a Desde logo, atendendo ao elemento literal, em o legislador
tributário refere expressamente que são os créditos do executado que
podem ser compensados. Se a opção do legislador fosse abranger
a compensação de dívidas sem a prévia e necessária instauração de
processo executivo, a designação correcta a adoptar na letra da lei
deveria ser de devedor e não de executado.
7.a Atendendo ao elemento histórico-sistemático, na medida em
que se atentarmos à redacção originária deste preceito e que constava
do artigo 110.o-A do Código de Processo Tributário, a referência
que ali é feita é a de crédito a favor de beneficiário e que seja simultaneamente devedor de impostos e tenha sido ultrapassado o respectivo prazo de cobrança voluntária - de onde resulta a dúvida do
porquê da alteração da redacção....
Ademais,
8.a O instituto da compensação tal como se encontra previsto no
artigo 89.o em referência constitui uma nova forma de pagamento
coercivo da dívida liquidada. Se entendêssemos que à Administração
Tributária era permitido (ou, encontrava-se obrigada a...) proceder
à compensação sem que os créditos se encontrassem em processo
de execução, estaríamos perante uma aplicação abusiva do princípio
solve et repete - o que não é legalmente permitido...
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9.a Nem se pode prevaler o Ilustre Tribunal a quo do argumento
da interpretação literal do disposto no n.o 5 do artigo 89.o em referência. Na verdade, este preceito vem estabelecer a forma de compensação de acordo com as regras do disposto no artigo 226.o do
CPPT, sendo irrelevante, em face do disposto no n.o 1 do mesmo
preceito, a referência a antes de estar instaurado o processo de execução fiscal.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi considerado não
padecer a sentença recorrida dos vícios invocados nas alegações, tendo
feito correcta e adequada interpretação e aplicação da lei, devendo
o recurso ser rejeitado.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida consideraram-se provados os seguintes factos
1. Contra o reclamante foi instaurada a execução fiscal n.o
3344200301002023 para pagamento de divida de IRS de 1998 no montante de euros 18.190,32, com base na certidão de dívida emitida
em 4/6/2003 (fls. 3 e 25).
2. Em 4/6/2003 foi prestada informação no processo de execução
fiscal supra identificado de que existiam dois reembolsos de IRS dos
anos de 1999 e 2001 nos valores de 2043,61 e 103,45 euros, respectivamente, no sistema local de restituições/compensações a favor do
executado, em face do que o chefe da repartição de finanças proferiu
despacho no mesmo dia determinando a compensação conforme determina o artigo 89.o do CPPT (fls. 4 e 5).
3. O reclamante foi notificado desta compensação nos termos constantes de fls. 23 e 24, cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido.
4. A data constante dos documentos de notificação de 9/4/2003
é aquela em que o crédito foi disponibilizado (fls. 93).
5. A reclamante deduziu impugnação contra a liquidação objecto
da dívida exequenda que deu entrada na secretaria central do extinto
Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa em 12/2/2003 (fls. 99).
6. Em 25/7/2003 o reclamante apresentou no serviço periférico local
requerimento pedindo indicação do cálculo da garantia, ao abrigo
do disposto no artigo 199.o do CPPT (fls. 51).
7. A presente reclamação foi deduzida em 24/7/2003 (fls. 9).
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A sentença recorrida decidiu que a compensação estava legalmente
correcta e que o recorrente deduzira impugnação sem haver prestado
garantia, relativamente à qual só posteriormente pediu indicação do
montante. Entende o recorrente por seu turno que só poderia haver
compensação após a citação no processo executivo. Vejamos.
Prescreve o n.o 1 do artigo 89.o do CPPT que «os créditos do
executado resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação judicial de qualquer acto tributário são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à mesma
administração tributária, salvo se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida
exequenda ou esteja a ser paga em prestações, devendo a dívida exequenda mostrar-se garantida nos termos deste Código». E refere-se
no n.o 5 do mesmo artigo que «no caso de já estar instaurado processo
de execução fiscal, a compensação é efectuada através da emissão
de título de crédito destinado a ser aplicado no pagamento da dívida
exequenda e acrescido».
Resulta evidente do probatório que a execução foi instaurada em
4.6.2003, que no mesmo dia foi proferido despacho pelo chefe da
11
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repartição de finanças determinando a compensação tendo o recorrente sido notificado do mesmo, que impugnara em 12.2.2003 a dívida
e que só em 25.7.2003 apresentou no serviço periférico pedido de
indicação do cálculo da garantia. Temos pois que só após a instauração
da execução se produziu a compensação com um crédito existente
em favor do executado e que a dívida que foi impugnada não estava
ainda então garantida. Estavam pois preenchidos os requisitos necessários à efectivação da compensação, não relevando o facto de
ainda não ter ocorrido a citação já que tal ocorrência não é essencial
para que se possa considerar a existência da execução.
Conclui-se pois, do que atrás se referiu, que não assiste razão à
recorrente.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em:
- indeferir a reclamação para a conferência;
- negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando em 99 euros as custas da reclamação
para a conferência e condenando-se o recorrente nas custas do recurso
com 50% de procuradoria.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
Assunto:
Aclaração de sentença ou acórdão. Obscuridade ou ambiguidade. Art. 669.o, n.o 1 do CPC. Alteração do julgado.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Só pode aclarar-se ou esclarecer-se um acórdão, se ele
contiver alguma obscuridade ou ambiguidade.
2 — A decisão é obscura quando contém algum passo cujo
sentido seja ininteligível, não se sabendo o que o juiz
quis dizer, e ambígua quando alguma passagem se preste
a interpretações diferentes e sentidos porventura opostos.
3 — Para poder ser atendido o requerimento de aclaração,
é necessário que se trate realmente de vício que prejudique
a compreensão da sentença e que se aponte concretamente
a obscuridade ou ambiguidade cujo esclarecimento se
pretende.
Recurso n.o 897/04-30. Recorrente: Cruz & Companhia L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Brandão
de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
CRUZ & COMPANHIA, S.A. «pretende o esclarecimento das seguintes dúvidas que a parte decisória e os fundamentos do douto
acórdão lhe suscitam:
- se a reclamação para o tribunal tributário constitui, ou não, o
meio próprio para a recorrente fazer com que o tribunal aprecie

as questões prévias, e não enquadráveis nos fundamentos de oposição
à execução, da falta de pressuposto processual e da falta de requisitos
essenciais do título executivo?
- qual a sorte da reclamação caso não deva haver lugar a penhora
e venda por a recorrente fazer suspender a execução pelos modos
legalmente admissíveis? Deverá a reclamação voltar imediatamente
ao tribunal a quo? Ou deverá aguardar pela decisão de mérito sobre
a oposição?»
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido
do indeferimento do requerido, já que «o requerente não pede nenhum
esclarecimento do acórdão de fls. 75, pois não lhe assaca qualquer
obscuridade ou ambiguidade, no sentido em que a jurisprudência as
define (cfr., v.g., o Ac. de 19/05/1999, 1.22718); o que pede, antes,
é a opinião do tribunal acerca de virtualidades da reclamação regulada
nos arts. 276o e segts. do CPPT - pedido que não tem suporte em
qualquer norma legal, nomeadamente no art. 669.o, n.o 1, al. c), do
CPC, que está suposta no requerimento».
Vejamos, pois:
Como se expressa, nomeadamente, nos Ac. deste STA, de
12/01/2000, rec. 13.491, e 10/05/2000, rec. 22.648, só pode aclarar-se
ou esclarecer-se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade ou
ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem
cujo sentido não se compreende, e ambíguo quando permita interpretações diferentes - art. 669.o, n.o 1, do CPC.
Como pode ler-se em Alberto dos Reis, CPCivil Anotado, Vol. V,
pp. 151 e 153, citando jurisprudência do STJ:
«A sentença é obscura quando contém 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.»
Por outro lado, «para poder ser atendido o requerimento de aclaração, é necessário que se aponte, concretamente, a obscuridade ou
ambiguidade, cujo esclarecimento se pretende, e que se trate realmente de vício que prejudique a compreensão da sentença».
«Quando o que se pede não é uma aclaração, mas um aditamento,
deve indeferir-se o requerimento, embora o aditamento interesse à
sequência do recurso.»
Ora, em rigor, a requerente não concretiza nenhuma ambiguidade
ou obscuridade, verdadeira e própria, da decisão cuja aclaração
pretende.
Na verdade, limita-se a fazer perguntas ao tribunal - que não exerce
qualquer função académica ou de consulta, competindo-lhe, antes
e nomeadamente, «dirimir os conflitos de interesses públicos e privados», administrando a justiça, em nome do povo - cfr. art. 202.o
da CRP - através dos meios contenciosos adequados à efectiva tutela
de alegados direitos ou interesses dos cidadãos.
Meios esses adrede escolhidos pelas partes para o efeito - princípio
dispositivo.
O processo só se inicia sob o impulso da parte, inicial ou subsequente, mediante o respectivo pedido ou solicitação - princípio do
pedido - nemo judex sine actore -, sendo elas que, através do pedido
e da defesa, circunscrevem o thema decidendum.
Às partes incumbe o risco da condução do processo - princípio
da-auto-responsabilidade das partes. Se o fazem incorrecta ou desadequadamente sibi imputet.
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Ao tribunal não cumpre, pois, elucidá-las, ex ante, sobre a respectiva
conduta processual e suas consequências; tão pouco, prestar-lhes
quaisquer «esclarecimentos» sobre o ponto.
Em suma: o tribunal não pode actuar como parte mas sim, e sempre,
supra partes que devem estar no processo, em perfeita paridade de
condições, desfrutando de idênticas possibilidades de obter a justiça
que lhes seja devida - princípio da igualdade das partes.
Ao tribunal não cumpre senão aplicar a lei nos meios contenciosos
próprios que as partes elejam e lhe apresentem.
Termos em que se acorda indeferir o requerido.
Custas pela requerente com taxa de justiça de euros 99,00, digo
quatro unidades de conta.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — Domingos Brandão de Pinho
(relator) — Lúcio Barbosa — Jorge de Sousa.

Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
Recurso no 898/04-30. Recorrente: Cruz & Companhia, L.da; Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Vítor
Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
«Cruz & Companhia, S.A.» veio pedir esclarecimento do acórdão
deste Supremo Tribunal Administrativo de 22 de Setembro de 2004
(fls. 77 a 79), suscitando as seguintes dúvidas:
1. Esclareçam VV. Ex.as se a reclamação para o tribunal tributário
constitui, ou não, o meio próprio para a recorrente fazer com que
o tribunal aprecie as questões prévias, e não enquadráveis nos fundamentos de oposição à execução, da falta de pressuposto processual
e da falta de requisitos essenciais do título executivo?
2. Esclareçam VV. Ex.as se foi de mérito o despacho recorrido?
3. Em caso afirmativo, esclareçam VV. Ex.as se a prolação de despacho de mérito neste momento processual, confirmado pelo douto
acórdão, precludirá a futura apreciação das questões suscitadas ao
tribunal pela recorrente, ou seja, da falta de pressuposto processual
e da falta de requisitos essenciais do título executivo?
4. Bem assim, esclareçam VV. Ex.as qual a sorte da reclamação
caso não deva haver lugar a penhora e venda por a recorrente fazer
suspender a execução pelos modos legalmente admissíveis? Deverá
a reclamação voltar imediatamente ao tribunal a quo? Ou deverá
aguardar pela decisão de mérito sobre a oposição?
Embora a recorrente não invoque a norma em que assenta o seu
pedido de esclarecimento, entende-se que o faz nos termos do artigo 669o, no 1, alínea a), do CPC, aplicável à 2.a instância por força
do artigo 716o do mesmo diploma legal. Tal norma permite a qualquer
das partes requerer no tribunal que proferiu a decisão o esclarecimento
de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha. Ora como
ressalta das dúvidas que se transcreveram não vêm assacadas ao referido acórdão quaisquer obscuridades ou ambiguidades. Haverá ob-
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scuridade quando a decisão contenha algum passo cujo sentido seja
ininteligível e ambiguidade quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes. O acórdão limitou-se a referir os normativos
aplicáveis, tendo negado provimento ao recurso por nele se não ter
atacado o fundamento em que assentou a decisão recorrida. Não
se afigura pois que haja nele qualquer obscuridade ou ambiguidade
que não vem sequer explicitada.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o pedido de esclarecimento.
Custas pela recorrente, fixando a taxa de justiça em 4 U. C.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — Jorge
de Sousa — Brandão de Pinho.

Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
Recurso n.o 905/04. Recorrente: Cruz & Companhia, S. A.; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. António
Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. CRUZ & COMPANHIA, S.A., notificada do acórdão deste STA
de fls. 116 e seguintes que negou provimento ao recurso interposto
da decisão que, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou
procedente a questão prévia suscitada pelo MP e, em consequência,
ordenou a remessa dos autos à R.F., com vista ao prosseguimento
dos autos vem, pelo requerimento de fls. 134 e 135 solicitar esclarecimento «das seguintes dúvidas que a parte decisória e os fundamentos do douto acórdão lhe suscitam:
1. Esclareçam. . . se a reclamação para o tribunal tributário constitui,
ou não, o meio próprio para a recorrente fazer com que o tribunal
aprecie as questões prévias, e não enquadráveis nos fundamentos de
oposição à execução, da falta da pressuposto processual e da falta
de requisitos essenciais do título executivo?»
2. Esclareçam . . . se a decisão do tribunal a quo ordenar a remessa
dos autos à repartição de finanças, não constituindo indeferimento
liminar e transitando em julgado, obsta à futura apreciação do mérito
das questões suscitadas pela recorrente na sua reclamação?
3. Esclareçam . . . qual a sorte da reclamação caso não deva haver
lugar a penhora e venda por a recorrente fazer suspender a execução
pelos modos legalmente admissíveis? Deverá a reclamação voltar imediatamente ao tribunal a quo? Ou deverá aguardar pela decisão de
mérito sobre a oposição?
O EMMP pronuncia-se pelo indeferimento do requerido sustentando,
para tanto, que o requerente de fls. 134 e 135 não pede qualquer
esclarecimento do acórdão de fls. 116-117, pois não lhe assaca qualquer
obscuridade ou ambiguidade pedindo antes a opinião do Tribunal sobre
o regime e as virtualidades da reclamação prevista nos artes 276.o e
seguintes do CPPT - pedido que não tem abrigo em nenhum dos arts.
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da lei, mormente no art.o 669.o do CPC, norma certamente suposta
naquele requerimento.
2.1. O acórdão a que se refere o presente pedido de esclarecimento
entendeu que a recorrente não ataca, nas suas alegações, o julgado
pois que a decisão em apreciação deferiu para mais tarde o conhecimento da reclamação e o recorrente em vez de atacar essa decisão
ataca um inexistente indeferimento liminar de tal requerimento.
É que a decisão recorrida não havia indeferiu liminarmente o recurso interposto da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Tondela mas antes havia ordenado a remessa dos autos à R.F., com vista
ao prosseguimento dos autos para que a recurso fosse apreciado depois
de efectuada a penhora e a venda tal como estabelece o art.o 278.o,
n.o 1, do CPPT.
Pelo que não controvertendo o recorrente a decisão em apreciação
concluiu o acórdão deste STA que não merece provimento o recurso
jurisdicional.
E foi esta apenas a questão que o acórdão aclarando apreciou.
Daí que se entenda que não ocorre a obscuridade ou ambiguidade
a que se refere o art.o 669.o, n.o 1, al. a), do CPCivil e que importe
esclarecer e que parece sustentar a recorrente ainda que sem invocação
de qualquer preceito normativo.
Com efeito o acórdão aclarando como se deixou referido não sofre
de obscuridade ou contradição a merecer esclarecimento.
Conforme escreve Alberto dos Reis, CPCivil Anotado, V, p. 15,
«a sentença é obscura quando contém 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.
É evidente que, em última análise, a ambiguidade é uma forma especial
de obscuridade. Se determinado passo da sentença é susceptível de
duas interpretações diversas, não se sabe, ao certo, qual o pensamento
do juiz».
Contudo e como escreve o mesmo autor o uso do pedido de aclaração não pode ser utilizado para se obter, por via oblíqua, a modificação do julgado.
O acórdão em apreciação não pode ser aclarado pois a recorrente
não alega que o mesmo contém passo algum cujo sentido seja ininteligível ou qualquer passagem que se preste a interpretações
diferentes.
Ainda que existisse eventual erro de julgamento não podia o mesmo
ser ultrapassado pelo pedido de esclarecimento que apenas permite
solucionar as ditas ambiguidades ou obscuridades.
E igualmente, conforme refere o EMMP, não cabe no âmbito do
pedido de esclarecimento a opinião do Tribunal sobre o regime e
as virtualidades da reclamação prevista nos arts. 276.o e seguintes
do CPPT - pedido que não tem abrigo em nenhum art.o da lei, mormente no art.o 669.o do CPC.
4. Termos em que se acorda em indeferir os requerida esclarecimentos.
Custas pela recorrente fixando-se em 4 U. C. a taxa de justiça.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — António Pimpão (relator) —
Pimenta do Vale — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
Assunto:
Nulidade por omissão de pronúncia.
Doutrina que dimana da decisão:
Sendo objecto do processo de intimação a omissão de pronúncia por parte do órgão administrativo quanto ao requerimento que a intimante havia formulado e tendo a decisão recorrida julgado extinta a instância de intimação por
inutilidade superveniente da lide pois que, conforme do mesmo despacho resulta caberia ao Tribunal decidir se o órgão
administrativo tinha o dever de se pronunciar sobre aquele
requerimento e, em caso afirmativo, determinar que o fizesse
em certo prazo não sofre a decisão recorrida de nulidade
por omissão de pronúncia.
Recurso n.o 1059/04. Recorrente: Maria de Fátima Castanheira Gonçalves; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro
Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Maria de Fátima Castanheira Gonçalves recorre da decisão de
fls. 207 que, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, julgou
extinta a instância da presente intimação por inutilidade superveniente
da lide.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
1. Há omissão de pronúncia sempre que o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar.
2. É nulo o despacho que extingue a lide por inutilidade superveniente da mesma sem que tenha apreciado alguma das questões
nele suscitadas.
3. É pedra basilar do estado de Direito, que esse mesmo Estado
pugne pela aplicação da justiça material e, consequentemente, faça
justiça.
4. Incorre na prática do crime de (concussão) art. 379.o do Cod.
Penal, o funcionário que desacate instruções superiores ainda que
de tal desobediência resulte um benefício para o Estado.
5. Deve ser concedido provimento ao recurso ordenando-se que
seja dado cumprimento à Instrução da Direcção-Geral de Finanças.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que
o despacho de fls. 207 não enferma de nulidade por omissão de pronúncia alegada nas 1.a e 2.a conclusões porque vistos o seu teor e
a sua finalidade não tinha o mesmo despacho que tratar a questão
alegadamente omitida e, por outro lado, as 3.a e 4.a conclusões são
inócuas.
2. O despacho recorrido e constante de fls. 207 é do seguinte teor:
«No despacho que proferi a fls. 127 dos autos, tive oportunidade
de salientar que o objecto do presente processo de intimação era
a omissão de pronúncia por parte do órgão de execução fiscal quanto
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ao requerimento que a intimante ali havia formulado. Caberia ao
Tribunal decidir se o órgão de execução fiscal tinha o dever de se
pronunciar sobre aquele requerimento e, em caso afirmativo, determinar que o fizesse em determinado prazo.
Resulta, porém, do documento de fls. 201, já devidamente notificado
às partes, que o órgão de execução fiscal já se pronunciou (despacho
do Ex.mo Chefe do Serviço de Finanças datado de 2004.02.25).
Assim sendo, tornou-se inútil o prosseguimento da lide.
Pelo que, concordando inteiramente com o douto parecer do Digno
Magistrado do M.o P.o, e ao abrigo do disposto no artigo 287.o, alínea e), do Código de Processo Civil, julgo extinta a instância da presente intimação por inutilidade superveniente da lide.
Sem custas, por não serem devidas pela Requerente.
Notifique.»
Por sua vez o despacho de fls. 201 é do teor seguinte:
«No requerimento que antecede a folhas 218, vem a executada
por reversão Maria de Fátima Castanheira Gonçalves, requerer a
anulação da comunicação enviada à entidade patronal para penhora
de 1/3 (um terço) do vencimento ou a redução para o «mínimo dos
mínimos», alegando em síntese:
1. Que aufere mensalmente 1.792,11 euros ilíquidos;
2. Que mensalmente tem várias despesas imprescindíveis à sua vida
e do seu agregado familiar;
3. Que as despesas anuais são superiores ao salário líquido.
Solicitada informação ao funcionário do serviço externo, confirmou
as despesas invocadas de educação, água, luz e gás.
Face aos factos cumpre decidir;
Nos termos do artigo 227o do C.P.P.T conjugado com o artigo 824o
do C.P.C., aplicável por força do artigo 2.o, alínea e), daquele Código,
foi ordenada a penhora de 1/3 do vencimento da requerente;
Dos elementos trazidos ao processo, da informação do serviço externo, pode concluir-se que as despesas são as normais a um agregado
familiar, pois algumas até são de difícil quantificação;
Já quanto ao rendimento, tem de concluir-se que está bem acima
da média dos rendimentos auferidos em Portugal, pois que
25.623,00 euros ilíquidos, dá uma média mensal de 2.135,256, ou seja
quase 6 ordenados mínimos nacionais;
Ora tendo em conta o que dispõe o artigo 824o do C.P.C., nomeadamente com a sua actual redacção não se vislumbra motivo para
reduzir a parte do vencimento mandado penhorar, uma vez que quanto
às despesas devem ser consideradas normais e o rendimento está
acima da média e superior a três ordenados mínimos, podendo, até,
nos termos do n.o 2 do referido artigo, aumentar-se a parte penhorada.
Assim indefiro o pedido.
Notifique-se.».
3. Sustenta a recorrente nas conclusões 1.a e 2.a das suas alegações
que há omissão de pronúncia sempre que o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar pelo que é nulo o
despacho que extingue a lide por inutilidade superveniente da mesma
sem que tenha apreciado alguma das questões nele suscitadas.
E nas alegações de que as ditas 1.a e 2.a conclusões são resumo
afirma a recorrente que ficou por apreciar o segundo pedido da ora
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recorrente e que consistiria em apreciar a recomendação da Inspecção-Geral de Finanças à 2.a Repartição de Coimbra, para reapreciar
os pressupostos da reversão contra a recorrente.
É que esta reversão enfermaria de gritante injustiça perante a análise, pela Inspecção-Geral de Finanças, de factos supervenientes.
Que na ânsia de cobrar impostos e cumprir os objectivos traçados
pela tutela, o exequente, 2.a Repartição de Finanças de Coimbra,
na pessoa do seu chefe, tem ignorado completamente todas as diligências processuais da recorrente no sentido de ser dado cumprimento àquela referida recomendação e que assim, o fez uma vez
mais, incorrendo no crime de (concussão) - art. 379.o do Cod. Penal.
Acrescenta que a omissão de pronúncia resulta do facto de o tribunal
recorrido se contentar com a resposta do Sr. Chefe da Repartição
à questão da penhora de um terço do salário da recorrente.
Conforme refere o EMMP o despacho de fls. 207 não enferma
de nulidade por omissão de pronúncia porque em face do seu teor
e da sua finalidade não tinha o mesmo que tratar a questão alegadamente omitida.
E na verdade o despacho em apreciação julgou extinta a instância
da presente intimação por inutilidade superveniente da lide pois que,
conforme do mesmo despacho resulta, o objecto do processo de intimação era a omissão de pronúncia por parte do órgão de execução
fiscal quanto ao requerimento que a intimante ali havia formulado.
Por isso e ainda segundo o mesmo despacho caberia ao Tribunal
decidir se o órgão de execução fiscal tinha o dever de se pronunciar
sobre aquele requerimento e, em caso afirmativo, determinar que
o fizesse em determinado prazo.
Bem se entende que emitida tal pronúncia pelo órgão de execução
fiscal tenha o tribunal decidido que se tornou inútil o prosseguimento
da lide.
Por isso o despacho recorrido não podia apreciar se, por força
da recomendação da Inspecção-Geral de Finanças à 2.a Repartição
de Coimbra, devia esta Repartição reapreciar os pressupostos da reversão contra a recorrente por esta reversão enfermar de gritante
injustiça e se devia ou não manter-se a penhora de 1/3 do vencimento.
Assim sendo não ocorre no despacho em apreciação a invocada
omissão de pronúncia.
E as 3.a e 4.a conclusões não imputam qualquer erro ou vício ao
despacho recorrido ao afirmarem que é pedra basilar do estado de
Direito, que esse mesmo Estado pugne pela aplicação da justiça material e, consequentemente, faça justiça e que incorre na prática do
crime de (concussão) art. 379.o do Cod. Penal, o funcionário que
desacate instruções superiores ainda que de tal desobediência resulte
um benefício para o Estado.
Com efeito não são tais princípios que permitem questionar despacho de reversão que não foi discutido no momento adequado.
Assim sendo é de manter o despacho recorrido.
4. Nos termos expostos nega-se provimento ao recurso.
Custas pela recorrente fixando-se em 95 euros a taxa de justiça.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — António Pimpão (relator) —
Pimenta do Vale — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
Recurso n.o 1652/03-30. Recorrente: Galheta - Importação, Comércio
e Exportação, L.da; Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção de Conencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Este S.T.A., por acórdão de 2/6/04, a fls 142/143, declarou-se incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso interposto por Galheta - Importação, Comércio e Exportação, Ld.a,
da sentença, a fls 82 e seguintes do T.T. de 1.a Instância do Porto,
por não ter por exclusivo fundamento matéria de direito.
De tal aresto vem agora pedida a sua reforma pela recorrente
que, em síntese, alega ter respondido, contrariamente ao que se refere
naquele, à questão prévia suscitada pelo M.o P.o e relativa à competência deste S.T.A. para a apreciação do recurso e, por outro lado,
afirma que a questão que levou esta formação a declarar que o recurso
não tinha por exclusivo fundamento de direito, foi decidida na peça
recorrida.
O Ex.mo Magistrado do M.o P.o, junto deste S.T.A., emitiu o seguinte
parecer:
«O Ministério Público não intervém na tramitação processual do
incidente de reforma do acórdão [arts.o 669.o, n.o 2, al. b), e 670.o,
n.o 1, do CPC, e 2.o, al. e), do CPPT).»
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Nos termos do art. 669.o, n.o 2, al. b), do C.P. Civil, é lícita a
qualquer das partes requerer a reforma da sentença 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.
Por outro lado, é certo que, contrariamente ao que sustenta o
acórdão reformando, a recorrente e ora requerente respondeu à questão relativa à incompetência deste S.T.A. suscitada pelo M.o P.o, batendo-se pela competência desta formação para o conhecimento do
recurso.
Nesta parte, o acórdão incorreu em lapso manifesto.
Mas será que esse lapso manifesto impõe a reforma do mesmo
no sentido de vir a ser declarada a competência, para o efeito, deste
S.T.A.?
Resulta, com clareza, da disposição legal atrás transcrita que a
desconsideração, por lapso manifesto, aí referida, se reporta a documentos ou elementos constantes do processo que imponham necessariamente decisão diversa da proferida.
Ora, a consideração da peça de fls 133/134, através da qual a ora
requerente respondeu à questão suscitada pelo M.o P.o, batendo-se
pela competência deste S.T.A. para o julgamento do recurso, não
implicava necessariamente que viesse a ser decidida essa questão nos
termos por aquela pretendidos.
E tanto basta para concluir não ser o mecanismo previsto no
art. 669.o n.o 2 al. b) do C.P. Civil adequado aos fins pretendidos
pela requerente, ou seja, a reforma do acórdão de fls 142/143 por
forma a declarar este S.T.A. competente para a apreciação do recurso.
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De resto, mesmo que assim não fosse, se atentarmos no probatório
da sentença recorrida, que transcreve parte do relatório dos Serviços
de Prevenção e Inspecção Tributária, junto aos autos, fácil é concluir
que daquele não consta a referência que neste se faz ao «Despacho
do Ex.mo Sr. Director de Serviços de 02-05-1996. Proc. 547/95, da
DSBF».
Daí que o facto inscrito na conclusão XXII do recurso não tenha
sido dado como provado, o que, como se referiu no acórdão reformando, determina a incompetência deste S.T.A. por não ter aquele
por exclusivo fundamento matéria de direito.
Termos em que se indefere o pedido de reforma.
Custas pela requerente.
Taxa de justiça mínima.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — Fonseca Limão (relator) —
Pimenta do Vale — Almeida Lopes.

Acórdão de 10 de Novembro de 2004.
Assunto:
Aclaração de sentença ou acórdão. Obscuridade ou ambiguidade. Art. 669.o, n.o 1, do CPC. Alteração do julgado.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Só pode aclarar-se ou esclarecer-se um acórdão, se ele
contiver alguma obscuridade ou ambiguidade.
2 — A decisão é obscura quando contém algum passo cujo
sentido seja ininteligível, não se sabendo o que o juiz
quis dizer, e ambígua quando alguma passagem se preste
a interpretações diferentes e sentidos porventura opostos.
3 — Para poder ser atendido o requerimento de aclaração,
é necessário que se trate realmente de vício que prejudique
a compreensão da sentença e que se aponte concretamente
a obscuridade ou ambiguidade cujo esclarecimento se
pretende.
Recurso n.o 1679/03-30. Recorrente: Ministro das Finanças; Recorrida:
Turbogás - Produtora Energética, S. A.; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Brandão de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Vem a TURBOGÁS-PRODUTORA ENERGÉTICA, S.A., pedir
a aclaração do acórdão, a fls. 277 e segs., «nos seguintes termos:
- quais os factos documentados nos autos que consubstanciam a
transmissão jurídica de isenção ou cedência de créditos ou da posição
contratual e que constituam o fundamento do requerimento de reconhecimento de isenção que foi negado pelo acto recorrido;
- qual o fundamento legal para sustentar que o recurso jurisdicional
deve improceder por haver falta de autorização por parte do Ministro
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das Finanças para «a transmissão da situação jurídica de isenção»
exigida pelo art. 13.o, n.o 3, do EBF, quando o objecto da pretensão
formulada pela recorrida e que está na base do acto recorrido era
a do reconhecimento da isenção nos termos do art. 36.o do EBF,
que nos seus pressupostos de facto não contemplava qualquer transmissão de posição contratual ou cessão de créditos, de que decorresse
a transmissão na titularidade da isenção, mas sim o reconhecimento
ex novo do direito à isenção contemplada pela referida norma.»
A autoridade reclamada entende nada haver a esclarecer, por inexistência de qualquer obscuridade ou ambiguidade, não pretendendo
a reclamante senão a modificação do aresto recorrido, já que «foi
analisada no douto acórdão aclarando, a questão relativa à inexistência
de constituição de novos créditos após 06/12/1996, por via da qualificação dos fornecimentos de fundos à requerente após essa mesma
data não como novos empréstimos, mas antes como cessão de créditos.
Ora a requerente conhece bem os factos que firmaram o entendimento expresso no douto acórdão aclarando constantes da matéria
apurada em sede factual e que aqui se dão como integralmente reproduzidos» sendo que «os termos do acórdão aclarando, seja quanto
à decisão propriamente dita, seja quanto à fundamentação não deixam
lugar a dúvidas» tornando «muito claro que, após apreciação da prova
constante da contabilidade da empresa (contas correntes de empréstimos mantidos com accionistas, cópia de documentos bancários relativos à transferência de fundos de e para o estrangeiro em relação
a cada accionista) que os fornecimentos de fundos em apreço se consubstanciam numa cessão de créditos e não na constituição de novos
créditos. Consequentemente, considerou ter havido transmissão jurídica da situação de isenção através da referida cessão de créditos
ou da posição contratual respectiva».
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido
do indeferimento do requerido, por nada haver a esclarecer já que
a requerente «não identifica nenhuma passagem do acórdão aclarando
a que impute obscuridade ou ambiguidade, isto é, cujo sentido não
se compreenda ou que permita interpretações diferentes».
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como se expressa, nomeadamente, nos Ac. deste STA, de
12/01/2000, rec. 13.491, e 10/05/2000, rec. 22.648, só pode aclarar-se
ou esclarecer-se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade ou
ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem
cujo sentido não se compreende, e ambíguo quando permita interpretações diferentes - art. 669o, n.o 1, do CPC.
Como pode ler-se em Alberto dos Reis, CPCivil Anotado, Vol V,
pp. 151 e 153, citando jurisprudência do STJ:
«A sentença é obscura quando contém 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.»
Por outro lado, «para poder ser atendido o requerimento de aclaração, é necessário que se aponte, concretamente, a obscuridade ou
ambiguidade, cujo esclarecimento se pretende, e que se trate realmente de vício que prejudique a compreensão da sentença».
«Quando o que se pede não é uma aclaração, mas um aditamento,
deve indeferir-se o requerimento, embora o aditamento interesse à
sequência do recurso.»
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Ora, em rigor, a requerente não concretiza nenhuma ambiguidade
ou obscuridade, verdadeira e própria, da decisão cuja aclaração
pretende.
Na verdade, limita-se a pôr em causa «os factos documentados
nos autos», aliás, abundantemente fixados na instância e recebidos
por este STA, sem que então lhes tivesse oposto a mínima objecção - cfr. art. 684.o-A, n.o 2, do CPC -, ou seja, entende não estarem
provados «factos consubstanciadores da transmissão jurídica de isenção ou cedência de créditos ou da posição contratual...», o que só
poderia constituir eventual erro de julgamento que não cabe, pois,
nas citadas premissas do art. 669.o, n.o 1, al. a), do mesmo diploma.
Interrogando-se, ainda, sobre «qual o fundamento legal para sustentar que o recurso jurisdicional deve improceder por haver falta
de autorização, por parte do Ministro das Finanças, para a «transmissão da situação jurídica de isenção» a que se refere o art. 13.o,
n.o 3, do EBF», quando o que estava em causa, no acto recorrido,
era o reconhecimento da isenção nos termos do seu art. 36.o que
não contempla qualquer transmissão de posição contratual ou cessão
de créditos.
O que concretizaria - ausência de fundamento legal - ainda e pois,
eventual erro de julgamento. E, todavia, tal questão a da «transmissão
da situação jurídica de isenção» - não é senão a da «transmissão
inter vivos do benefício fiscal» examinada na decisão recorrida, concluindo-se, aí, pela aplicabilidade do n.o 2 do dito art. 13.o quando
o STA a enquadrou no seu n.o 3.
Termos em que se acorda indeferir o requerido.
Custas pela requerente, com taxa de justiça de euros 99,00.
Lisboa, 10 de Novembro de 2004. — Brandão de Pinho (relator) —
Lúcio Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 17 de Novembro de 2004.
Assunto:
Matéria de facto. Factos alegados pela parte e não considerados
pelo Juiz. Erro de julgamento. Incompetência do STA em
razão da hierarquia.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Ao não levar ao probatório os factos alegados pelo impugnante na petição inicial, o Juiz incorre não em omissão
de pronúncia, mas, sim, em eventual erro de julgamento.
2 — Se o recorrente visar, no recurso, esses factos deve entender-se que o mesmo questiona a matéria de facto.
3 — Pelo que o Supremo Tribunal Administrativo é incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso,
sendo competente o Tribunal Central Administrativo.
Recurso n.o 435/04-30. Recorrente: Joaquim Almeida Oliveira Batista;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Pimenta do Vale.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Joaquim Maria Oliveira Batista, residente na Quinta de São
Carlos, Caminho do Meio, n.o 38, Angra do Heroísmo, não se conformando com a sentença do Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Ponta Delgada que julgou improcedente a impugnação judicial
deduzida contra o acto de retenção na fonte de que foi alvo por
parte de Gan Seguros, relativamente ao ano de 2001, na sequência
de quantias que lhe foram disponibilizadas por aquela entidade por
resgate referente à apólice n.o 425 229, no valor de 5.059.372$00,
vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
- Alicerça o Sr. Juiz a quo a sua fundamentação no julgar da impugnação judicial improcedente, e grosso modo, no facto de a obrigação de imposto se constituir pela recepção efectiva do rendimento
tributável, citando para o efeito um Douto acórdão do STA onde
se diz que o que conta é o momento em que se obtém o rendimento
ou a utilização do rendimento pois só ai existe capacidade contributiva;
- Rematando depois que o contrato de seguro celebrado «passou
a ter claramente uma natureza de complemento de segurança social
(vejam-se por exemplo na apólice as possibilidades de resgate antes
da idade dos 60 anos)».
- Salvo o devido respeito não tem razão o Sr. Juiz a quo.
- Assim é que relativamente à invocada inconstitucionalidade entende o recorrente que a mesma ocorre, por violação do art.o 103
da Constituição, uma vez que no momento da celebração do contrato
a situação em causa não era passível de tributação.
- É que estando o recorrente vinculado a um contrato que não
poderia ser revogado unilateralmente, contrato esse que na altura
em que foi celebrado os montantes a receber não se encontravam
sob alçada de qualquer tributação, assume um verdadeiro defraudar
das expectativas do recorrente uma tributação fixada ex post.
- A tributação em causa assume assim contornos de cariz retroactivo
com violação do art.o 103o da Constituição.
- A sentença é também nula por omissão de pronúncia nos termos
do art.o 668o, n.o 1, al. d), do Código de Processo Civil, aplicável
ex vi art.o 2o, al. e), do CPPT, o que aqui expressamente se invoca;
- Assim é que a recorrente invocou o facto, e disso fez prova documental nos autos, de que um colega do recorrente na mesma e
exacta situação ter visto a Administração Fiscal dar-lhe razão criando
no aqui recorrente a legítima expectativa que o tratamento em relação
a si fosse igual, ao não assim fazer violou aquela o art.o 13o da Constituição bem como o seu art.o 2o que tem em si implícito um principio
da tutela da confiança.
- Para além da supra referida violação constitucional, que se invoca,
sempre se dirá, e também se invoca, que a actuação da Administração
Fiscal no caso presente, e caso tivesse base legal para tributar que
não tem como à frente se procurará demonstrar, a fez incorrer em
manifesto abuso de direito nos termos do art.o 334o do Código Civil.
- Abuso de direito esse traduzido, precisamente, no facto de anteriormente em relação a um membro da mesma classe do recorrente
ter dado a entender que não exerceria um direito, melhor dizendo
que não tinha sequer esse direito (cfr. Doc. 2 junto com a impugnação),
e agora vir face ao recorrente a invocar e a exercitar o mesmo.
O abuso de direito é de conhecimento oficioso e não poderá deixar
de se considerar como verdadeiro que a actuação da Administração
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no caso vertente a faz incorrer em claro e manifesto abuso de direito
porquanto veio actuar contra posição anteriormente tomada.
- Com o seu comportamento, e ainda no que a esta matéria tange,
violou a Administração Fiscal com a liquidação efectuada o princípio
supra-constitucional da segurança jurídica naquela vertente em que
António Marcos na supra-referida obra chama «de um verdadeiro direito dos contribuintes à certeza e estabilidade das posições da Administração Fiscal em relação às situações que os afectem», bem como
o art.o 68o, n.o 4, al. b), da Lei Geral Tributária.
Violou ainda a Administração Fiscal o ofício n.o 047255 por si
própria emitido (junto aos autos recorde-se), ofício esse que se enquadra no princípio da legalidade analisado no seu conjunto.
- Por outro lado o enquadramento que o Sr. Juiz a quo admite
na situação presente na norma de incidência do art.o 2o do CIRS
também não se afigura correcta melhor dizendo nem se pronunciou
em relação à questão levantada pelo recorrente incorrendo também
aqui a sentença em nulidade por omissão de pronúncia.
- De todo o modo à luz dos arts. 2.o, n.o 3, alínea b), 3, e do
13.o (hoje 12.o) do CIRS a situação em causa está excluída do âmbito
de incidência daquele imposto.
- A este respeito comenta assim André Salgado de Matos in CIRS
Anotado, a pp. 82 e segs.:
«O n.o 3, al. c), 3), considera rendimento do trabalho dependente
as importâncias dispendidas pela entidade patronal com seguros e
operações do ramo «vida», contribuições para fundos de pensões,
fundos de poupança reforma ou quaisquer regimes complementares
de segurança social. No entanto, é necessário que se preencha um
de dois requisitos alternativos: ou que essas importâncias constituam
direitos adquiridos e individualizados dos beneficiários, sendo que
o n.o 8 deste artigo esclarece que são direitos adquiridos aqueles
cujo exercício não depende da manutenção do vínculo laboral, ou
como tal considerado para efeitos fiscais (ou seja, qualquer um dos
tipos jurídicos das várias alíneas do n.o 1), do beneficiário para com
a sua entidade patronal; ou, ainda que já se tenham verificado os
requisitos exigidos pelos sistemas obrigatórios de segurança social para
a passagem à reforma ou mesmo que esta já tenha ocorrido, que
tenha havido, por qualquer mecanismo jurídico (resgate, adiantamento ou remição) antecipação da disponibilidade das importâncias
devidas pelo vencimento do seguro, fundo ou regime complementar
de segurança social. (negrito e sublinhado nosso)
Resulta portanto claro que, desde que as importâncias dispendidas
pela entidade patronal não constituam direitos adquiridos dos trabalhadores e que, cumulativamente, não haja qualquer antecipação
da disponibilidade dos montantes referidos, elas não são consideradas
rendimento do trabalho dependente.»
E em comentário ao então art.o 13o, hoje 12.o:
«O n.o 1 deste artigo estabelece a regra da não tributação das
indemnizações. Este princípio abrange, por expressa determinação
de lei, as indemnizações recebidas a título de contrato de seguro,
mas também as recebidas por qualquer outro título. Em rigor, perante
o conceito de rendimento, baseado na teoria do rendimento acréscimo,
adoptado pelo CIRS, os montantes recebidos a título de indemnizações
são, efectivamente, rendimentos, uma vez que traduzem acréscimos
patrimoniais na esfera jurídica dos sujeitos passivos. Mas trata-se de
acréscimos patrimoniais destinados a compensar decréscimos patri-
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moniais, ou prejuízos patrimonialmente avaliáveis, ocorridos na mesma esfera jurídica, pelo que o princípio da tributação do rendimento
líquido impõe a sua não consideração em termos de incidência objectiva de IRS.»
- Também Menezes Leitão in “A Tributação dos Rendimentos de
Trabalho Dependente em IRS”, BCTF n.o 408, a p. 21, nos ensina
que:
«Daqui resulta que as contribuições para os sistemas de segurança
social só não são considerados rendimento de trabalho dependente
quando sejam respeitantes ao regime geral de segurança social ou
quando, embora respeitantes a regimes complementares, não constituam direitos adquiridos e individualizados dos beneficiários e não
sejam objecto de qualquer forma de antecipação da disponibilidade.»
- Da matéria de facto dada como provada resulta que o recorrente
ao atingir os 60 anos de idade resgatou a parte que lhe cabia no
aludido fundo.
- Mas se a resgatou aos 60 anos era essa a idade em que efectivamente a podia resgatar sem que houvesse uma antecipação de
qualquer recebimento, com efeito e como se pode ver do contrato
junto aos autos tal recebimento era para ser feito nessa idade apenas
se devendo considerar antecipação caso o recorrente o tivesse feito
antes, o que não fez.
- Continua o Sr. Juiz a quo que o fundo em causa passou a ter
claramente uma natureza de complemento de segurança social escudando esta sua interpretação no facto de haver a possibilidade de
resgate antes dos 60 anos.
- Esquece-se é que a tributação deve incidir, nos termos do art.o 1
do CIRS e 103 da Constituição, sobre os rendimentos reais e não
meramente presumidos ou latentes pelo que pretender tributar-se
uma realidade presumindo, não se sabe a que título ou com que
desiderato, uma antecipação em relação aos 60 anos que está dado
como provado que não ocorreu faz incorrer a decisão, e o anterior
entendimento da Administração Fiscal, em violação daqueles dois
normativos.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer suscitando a questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, deste
STA para conhecer do recurso, uma vez que, nas conclusões 7.a a
10.a das suas alegações, o recorrente questiona o julgamento da matéria de facto.
Desta questão prévia foram notificadas as partes (art.o 704.o do
CPC), tendo respondido, apenas, o recorrente nos termos que constam
de fls. 79 e 80 e que aqui damos por inteiramente reproduzidos para
todos os efeitos legais, bem como a Fazenda Pública do documento
de fls. 83 e segs., sem que tenha emitido qualquer resposta.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir a questão prévia suscitada
pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público, aliás, de conhecimento
oficioso.
2 - A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
- O requerente prestou serviço como piloto aviador da TAP - Air
Portugal
- Em 16 de Junho de 1994 a TAP, mas com efeitos desde 31 Dezembro de 1990, celebrou com a companhia seguradora GAN PORTUGAL VIDA um contrato denominado «reforma colectiva GAN
RECOGAN», mediante o qual se constituía um fundo constituído
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pelas contribuições (prémios) entregues pela TAP e pelos rendimentos
obtidos a partir de aplicações financeiras realizadas pela GAN, de
que eram beneficiários os seus pilotos.
- No período correspondente a 31/12/1990 a 16 Junho de 1994
a entidade contratante com a GAN era o SPAC (sindicato dos Pilotos
da Aviação Civil).
- Cada participante no plano do aludido contrato de seguro teria
direito, na idade normal da reforma, aos 60 anos, a um capital igual
a 16 vezes o último salário mensal declarado.
- O financiamento do plano de benefícios era feito através de uma
apólice de «reforma colectiva GAN-RECOGAN», a qual era «creditada» pelas contribuições (prémios) efectuados pelo segurado (empresa) e pelo rendimento obtido a partir das aplicações financeiras
realizadas pela GAN PORTUGAL VIDA do Fundo Autónomo que
suporta a modalidade de seguro. (cf. princípios subjacentes à apólice)
- A idade da reforma dos pilotos era apenas aos 65 anos de idade,
mas aos 60 anos viam cancelada a sua licença de voo, por limite
de idade.
- Assim, atingindo a idade de 60 anos cada piloto podia resgatar
a parte do fundo que lhe cabia.
- O impugnante atingiu aquela idade e resgatou a parte que lhe
cabia no aludido fundo.
- A companhia seguradora fez retenção na fonte dos montantes
que entendeu devidos a título de IRS, nos termos do disposto no
artigo 2.o, n.o 3, al. c), 3, do CIRS.
3 - Como se entendeu, entre muitos outros, no acórdão do STA
de 4/5/94, rec. n.o 17.643, «porque a competência do Tribunal 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» (no mesmo sentido, vide Ac. do
STA de 1/4/98, in rec. n.o 13.326).
Para determinação da competência hierárquica à face do preceituado nos arts. 31.o, n.o 1, al. b), e 41.o, n.o 1, al. a), do ETAF e
280.o, n.o 1, do CPPT, o que é relevante é que o recorrente, nas
alegações 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 efeito da 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 decisão recorrida, pois o Tribunal ad quem, antes
de estar decidida a sua competência, não pode antecipar a sua posição
sobre a solução da questão de direito, pois decidir qual é esta questão
cabe apenas ao tribunal que estiver já julgado competente.
Assim, a questão da competência hierárquica para efeito daquelas
normas, é uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo
da solução de direito que o Tribunal ad quem tomaria se fosse
competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados
como provados: se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito e fica, desde logo, definida a competência do Tribunal Central Administrativo, independentemente da
eventualidade de, por fim, este Tribunal, então já julgado competente
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vir a concluir que a discordância sobre a matéria fáctica ou os factos
não provados alegados são irrelevantes para a decisão do recurso,
à face da posição de direito que entende adequado (neste sentido,
Ac. do STA de 17/2/99, in rec. n.o 22.470).
4 - Fazendo aplicação de tais princípios ao caso subjudice, verifica-se
que, nas conclusões das suas alegações, o recorrente refere que:
«- A sentença é também nula por omissão de pronúncia nos termos
do art.o 668o, n.o 1, al) d, do Código de Processo Civil, aplicável
ex vi art.o 2o, al. e), do CPPT, o que aqui expressamente se invoca
- Assim é que a recorrente invocou o facto, e disso fez prova documental nos autos, de que um colega do recorrente na mesma e
exacta situação ter visto a Administração Fiscal dar-lhe razão criando
no aqui recorrente a legítima expectativa que o tratamento em relação
a si fosse igual, ao não assim fazer violou aquela o art.o 13o da Constituição bem como o seu art.o 2o que tem em si implícito um principio
da tutela da confiança.
- Para além da supra referida violação constitucional, que se invoca,
sempre se dirá, e também se invoca, que a actuação da Administração
Fiscal no caso presente, e caso tivesse base legal para tributar que
não tem como à frente se procurará demonstrar, a fez incorrer em
manifesto abuso de direito nos termos do art.o 334o do Código Civil.
- Abuso de direito esse traduzido, precisamente, no facto de anteriormente em relação a um membro da mesma classe do recorrente
ter dado a entender que não exerceria um direito, melhor dizendo
que não tinha sequer esse direito (cfr. Doc. 2 junto com a impugnação),
e agora vir face ao recorrente a invocar e a exercitar o mesmo...».
Da transcrição das referidas conclusões e ao contrário do que vem
agora alegado pelo recorrente, ressalta à evidência que aquilo que
este pretende é tão só que o M.mo Juiz tivesse levado ao probatório,
uma vez que disso fez prova documental, o facto articulado na petição
inicial no seu item 18.o, a saber: que um seu colega, na mesma e
exacta situação, viu a administração Fiscal deferir a sua pretensão.
Ora a não consideração no probatório de determinado facto articulado, como bem anota o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, não
integra omissão de pronúncia, mas erro de julgamento.
A este propósito escreveu-se no Acórdão desta Secção do STA
de 28/11/01, in rec. n.o 25.951, que «saber se a sentença recorrida
devia considerar como provados os factos alegados pela impugnante
na petição inicial perante o conjunto de provas oferecidas, quer documentais, quer testemunhais, é ainda julgamento de questões de
facto que, nessa perspectiva, não fixou tais factos.
A apreciação destas questões implica julgamento de matéria de
facto donde resulte que o recurso interposto não versa exclusivamente
matéria de direito.
E a não fixação de determinados factos alegados na petição inicial
não conduz à eventual anulação da respectiva sentença recorrida mas
antes a eventual erro de julgamento da matéria de facto susceptível
de poder ser apreciado no tribunal competente para julgar a matéria
de facto».
Assim, do teor de tais conclusões não oferece dúvidas de que o
recorrente não cingiu a sua divergência com a decisão a quo à interpretação e aplicação da lei, uma vez que nela se questiona a matéria
de facto fixada no probatório da sentença recorrida, pelo que o mesmo
não versa apenas matéria de direito.
Assim, deve entender-se que o recurso não tem por fundamento
exclusivamente matéria de direito, pelo que o Supremo Tribunal Ad-
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ministrativo é hierarquicamente incompetente para o seu conhecimento [cfr. arts. 21.o, n.o 4, 32.o, n.o 1, al. b), e 41.o, n.o 1, al. a),
do ETAF, na anterior redacção e 280.o, n.o 1, do CPPT).
5 - Termos em que se acorda em declarar esta Secção do STA
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente
recurso, sendo competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo do Sul (Secção do Contencioso Tributário) (cfr. art.o 18.o,
n.o 3, do CPPT), Bem como do documento junto a fls. 83 e segs.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 100 euros
e a procuradoria em 50%.
Lisboa, 17 de Novembro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) —
Lúcio Barbosa — António Pimpão.

Acórdão de 17 de Novembro de 2004.
Assunto:
Autarquia local. Custas.
Doutrina que dimana da decisão:
I — O artigo 2.o do CCJ aprovado pelo DL 224-A/96 não
era aplicável no contencioso administrativo e tributário
por haver regras próprias na Tabela de Custas do Supremo Tribunal Administrativo.
II — Face ao artigo 2.o desta Tabela as Câmaras Municipais
só estavam isentas como autoridades recorridas actuando no exercício de poderes de autoridade.
III — Estando em causa a não entrega de IVA não dedutível
pela autarquia, esta é mero sujeito passivo da relação
jurídica tributária nos mesmos termos que qualquer outro contribuinte.
Recurso n.o 577/04-30. Recorrente: Município de Matosinhos, Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento; Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Vítor Manuel Marques
Meira.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
O Município de Matosinhos, Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento, veio requerer a reforma das custas em que foi condenado pelo acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de
fls. 238 a 244 invocando o benefício de isenção de custas à data da
interposição do recurso, isenção que entende haver sido abolida apenas pelo DL 324/03 de 27 de Novembro, inaplicável à situação em
concreto.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público pronunciou-se pelo deferimento do requerido.
Efectivamente o artigo 2.o do CCJ (Código das Custas Judiciais)
aprovado pelo DL 224-A/96, de 26 de Novembro, contempla a isenção
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de custas das autarquias locais, situação que desapareceu com o novo
CCJ aprovado pelo DL 324/03.
Aquele normativo não tinha porém aplicação no contencioso administrativo e tributário pois que existia nesta jurisdição uma Tabela
de Custas própria que consagrava no seu artigo 2.o as isenções subjectivas. Mas mesmo nos termos deste normativo as Câmaras Municipais só estavam isentas como autoridades recorridas, como autoras
de actos administrativos (tributários), em relação às impugnações contenciosas dos administrados. O que estava na origem de tal isenção
era o exercício de poderes de autoridade por parte das autarquias
locais pois só em relação a tais actos se justificava a isenção. Não
é porém este o caso a que se referem os presentes autos. A impugnação
deduzida pela autarquia destinava-se a questionar a liquidação efectuada pela repartição de finanças relativa à não entrega por ela de
montantes determinados de IVA não dedutível. Ora neste caso a
autarquia surge, como qualquer outro contribuinte, como sujeito passivo da relação jurídica tributária. Não surge do lado activo da mesma,
nem actua no exercício de poderes de autoridade. Por isso não pode
beneficiar da isenção. Neste mesmo sentido se pronunciou já este
Supremo Tribunal Administrativo no recurso n.o 21090, de 3 de Dezembro de 1997.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em indeferir a requerida reforma
quanto a custas do acórdão de fls. 238 a 244.
Custas pela requerente, fixando a taxa de justiça em 99 euros.
Lisboa, 17 de Novembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 17 de Novembro de 2004.
Assunto:
Taxa de ocupação do subsolo.
Doutrina que dimana da decisão:
É de qualificar como taxa a quantia a pagar como contrapartida pela utilização do subsolo com tubos e condutas
uma vez que o seu montante se destina a pagar a utilização
do subsolo onde as mesmas foram colocadas.
Recurso n.o 650-04. Recorrente: Câmara Municipal do Porto. Recorrida: Portgás-Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA.
Relator, o Ex.mo Juiz Cons.o. Dr. António José Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Câmara Municipal do Porto recorre da sentença que, no Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, julgou procedente a impugnação
do acto tributário da liquidação de taxa de ocupação de subsolo por

tubos e condutas, referente ao ano de 1992 e, por isso, anulou tal
liquidação.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
A) As Autarquias Locais têm autonomia face ao poder central
- arts. 6.o e 239.o C.R.P.; tem legitimidade para a liquidação e cobrança
de taxas do domínio público municipal, resultante da sua autonomia
patrimonial e financeira face ao Estado - art. 238o, n.os 1 e 3, da
C.R.P; tendo além do mais de planear, gerir e realizar investimentos
nas suas ruas e arruamentos - art. 16o, al. b), da Lei 159/99, de 14/09.
B) A natureza jurídico-tributária da quantia liquidada pela recorrente, é claramente a de uma taxa, entendendo-se esta como um
tributo bilateral, e, portanto, um pagamento coercivo, efectuado em
troca de um serviço ou de uma utilidade disponibilizada por um ente
público. Podendo tratar-se tanto da utilização de bens do domínio
público como de serviços públicos individualizados ou então da remoção de limites postos à actividade livre dos particulares.
C) A impugnante, mesmo que seja concessionária de um serviço
público, não deixa de prosseguir os seus fins estatutários, utilizando
para tanto o domínio público municipal e colocando-se, dessa forma
no âmbito de incidência da taxa municipal respectiva, sem qualquer
tipo de isenção especifica.
D) A utilização do domínio público municipal em causa configura
um caso de uso privativo do mesmo, na sua vertente de concessão
de aproveitamento mediato ou para instalação de serviços, estando,
deste modo, sujeito à aplicação das taxas correspondentes.
E) Deverá concluir-se pela anulação da sentença em causa, impedindo que, pela via jurisprudencial, se pretenda aquilo que a própria
Assembleia da República salvaguardou e se sancione a violação por
parte do Estado do principio constitucional da autonomia financeira
dos municípios.
Alegou a impugnante formulando o seguinte quadro conclusivo:
I - Improcedem em absoluto todas as conclusões das alegações
de recurso da recorrente.
II - Os actos impugnados não podem classificar-se como taxas,
pois que lhes falta o carácter sinalagmático: não lhes corresponde,
como contrapartida, uma actividade do Município especialmente dirigida ao respectivo obrigado (a ora recorrida).
III - O conceito de taxa pressupõe uma utilização que satisfaça,
para além de necessidades colectivas, necessidades individuais de satisfação activa (que exigem a procura das coisas pelo consumidor)
e não toda e qualquer utilização de tais bens.
IV - As infra-estruturas da rede de gás natural destinam-se à satisfação de necessidades gerais (colectivas, não individuais) da população da cidade do Porto.
V - A recorrida/impugnante nada pode exigir, individualmente, como contraprestação específica das “taxas” de ocupação que lhe foram
liquidadas.
VI - Os actos de liquidação impugnados são verdadeiros impostos,
ou pelo menos tributos especiais (em todo o caso, com um tratamento
jurídico equiparado ao imposto).
VII - Pelo que a sua criação e aplicação ultrapassa o poder tributário
dos municípios, limitado ao estabelecimento de taxas.
VIII - O princípio da legalidade fiscal (reserva de competência)
foi manifestamente violado - artigos 103.o, n.o 2, e 165.o da C.R.P.
IX - Independentemente da bondade formal e material da solução
consagrada no artigo 21.o do Orçamento do Estado para 2004, apro-
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vado pela Lei n.o 107-B/2003, de 31-12 (em nosso entender, inconstitucional), o certo é que através dela a Assembleia da República
concede uma autorização legislativa ao Governo para alargar as competências dos municípios em matéria de “taxas”.
X - O que significa que os Municípios não podem cobrar “taxas”
de ocupação ou utilização do solo e subsolo do domínio público municipal por empresas e entidades no domínio da distribuição de gás,
ao abrigo da actual redacção do artigo 19.o da Lei n.o 42/98, de 06-08
(Lei das Finanças Locais).
XI - Conclui-se, assim, que a douta decisão recorrida não merece
censura, nem viola qualquer disposição legal.
O EMMP entende que o recurso merece provimento devendo a
sentença recorrida ser revogada e substituída por acórdão que declare
a inexistência de inconstitucionalidade orgânica das normas regulamentares que fundaram as liquidações das taxas pois que:
O Tribunal Constitucional apreciou recentemente questão jurídica
semelhante (ocupação do subsolo do domínio público municipal por
condutas subterrâneas de produtos petrolíferos destinados a refinação
ou armazenagem) pronunciando-se no sentido da classificação como
taxa do tributo cobrado pela CMMatosinhos às sociedades atingidas
pela incidência da norma regulamentar em causa (acórdãos
n.o 365/2003, 14 de Julho de 2003 e 366/2003, 14 de Julho de 2003
ambos inéditos).
Sufraga o entendimento, perante a excelência da argumentação
e a autoridade do tribunal que emitiu a pronúncia e nesta conformidade as normas regulamentares que constituem o suporte jurídico
das liquidações impugnadas [art. 36.o, n.o 2, als. a) e b), da Tabela
de Taxas e outras Receitas Municipais, anexa ao Regulamento de
Liquidação e Cobrança de Taxas e outras Receitas Municipais, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal do Porto publicado
no DR-II Série n.o 237, 11 Outubro 1999), não enfermam de inconstitucionalidade orgânica por violação do princípio da legalidade fiscal
na sua dimensão de reserva material de lei (art.103.o, n.o 2, da CRP
RC/01) ou da reserva relativa de lei da Assembleia da República
(art.165.o, n.o 1, al. i), CRP RC/01).
Deve devolver-se o processo ao tribunal de 1.a instância para conhecimento das restantes questões suscitadas na petição de impugnação judicial e enunciadas na sentença.
2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
A) Em 22/01/03 foi a impugnante notificada do acto de liquidação
praticado em 21/01/03, pela Chefe da Divisão Municipal de Receita,
no uso das competências subdelegadas da Directora Municipal de
Finanças e Património, no valor de 3.400,716 euros, referente a taxas
devidas pela a efectiva ocupação da via pública - fls. 1 dos autos.
B) Em 24/01/03 foi a impugnante notificada do acto de liquidação
praticado em 24/01/03, pela Chefe de Divisão Municipal de Receita,
no uso das competências subdelegadas da Directora Municipal de
Finanças e Património, no valor de 1.752,306 euros, referente a taxas
devidas pela efectiva ocupação da via pública, fls. 20 dos autos.
C) Em 24/01/02 foi a impugnante notificada do acto de liquidação
praticado em 24/02/03, pela chefe de Divisão Municipal de Receita,
no uso das competências subdelegadas da Directora Municipal de
Finanças e Património, no valor de 417,876 euros, referente a taxas
devidas pela efectiva ocupação da via pública, fls. 25 dos autos.
D) Todos os actos de liquidação ora impugnados e acima descritos
em A), B), C), foram praticados na sequência do deferimento dos

1667
pedidos de licenciamento formulados pelos requerimentos indicados
nos quadros de fls. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27 e 28 dos
autos.
E) Foi outorgado em 16/12/93, um Contrato de Concessão da Rede
de Distribuição Regional de Gás Natural do Norte, entre o Estado
Português e Portgás, Sociedade de Produção de Gás, S.A., aqui impugnante - fls. 29 a 39 dos autos.
F) Em 13/10/03 foi prestada informação pela Divisão Municipal
de Receita da Câmara Municipal do Porto, no qual se diz que, os
actos impugnados referem-se às taxas de ocupação do subsolo da
via pública com tubos e condutas, no ano 2002, cujo licenciamento
foi solicitado pela entidade impugnante através dos requerimentos
indicados no quadros que fazem parte integrante das notificações,
atrás referidas em A), B) e C). Acrescenta ainda que as liquidações
foram efectuadas tendo em conta os elementos fornecidos pela impugnante, fls. 178 a 180 dos autos.
3.1. E perante o quadro factual exposto a sentença recorrida julgou
procedente a impugnação do acto tributário da liquidação de taxa
de ocupação de subsolo por tubos e condutas, referente ao ano de
1992 e, por isso, anulou tal liquidação.
Com efeito depois de referir que as questões a decidir se prendiam
com a eventual violação do princípio da legalidade tributária, do direito
de utilização de terrenos do domínio público para instalação de rede
de gás, do vício de violação de lei e da preterição de audição prévia
do contribuinte afirmou que as quantias que a Câmara pretende cobrar, a título de abertura de valas e utilização do subsolo, não podem
ser qualificadas como taxas, por extravasarem os limites delimitadores
dessa figura.
Concluiu que uma vez que os actos de liquidação impugnados são
verdadeiros impostos, e não taxas a sua criação e aplicação ultrapassa
o poder tributário dos municípios, limitado ao estabelecimento de
taxas pelo que os actos de liquidação praticados pela Câmara Municipal do Porto violam a reserva absoluta de lei formal, consagrada
no art. 103.o, n.o 2, da C.R.P e, consequentemente, o Princípio da
Legalidade Tributária.
3.2. Resulta do probatório [cfr. al. f)] que os actos impugnados
se referem às taxas de ocupação do subsolo da via pública com tubos
e condutas, no ano 2002, cujo licenciamento foi solicitado pela entidade impugnante através dos requerimentos indicados nos quadros
que fazem parte integrante das notificações e, ainda, que as liquidações
foram efectuadas tendo em conta os elementos fornecidos pela
impugnante.
Importa, por isso, determinar se ocorre a afirmada, pela sentença
recorrida, violação do princípio da legalidade tributária.
Na verdade a sentença em apreciação depois de afirmar que as
quantias que a Câmara pretende cobrar, a título de abertura de valas
e utilização do subsolo, não podem ser qualificadas como taxas, por
extravasarem os limites delimitadores dessa figura concluiu que sendo
os actos de liquidação impugnados verdadeiros impostos, e não taxas
a sua criação e aplicação ultrapassa o poder tributário dos municípios,
limitado ao estabelecimento de taxas e daí que os actos de liquidação
praticados pela Câmara Municipal do Porto violem a reserva absoluta
de lei formal, consagrada no art. 103.o, n.o 2, da C.R.P e, consequentemente, o principio da legalidade tributária.
Daí que a conclusão de que estamos perante taxas e não impostos
faça imediatamente cair a sentença em apreciação e a remessa dos
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autos ao tribunal recorrido para apreciação das demais questões suscitadas pela impugnante.
Acompanhamos a jurisprudência do Tribunal Constitucional, junta
aos autos pelo EMMP - cfr. fls. 250 e seguintes, por merecer a nossa
concordância pelo que passaremos a seguir, de perto, o acórdão n.o
365/2003, de 14-07-2003.
Com efeito a distinção constitucional entre imposto e taxa assenta
na unilateralidade ou bilateralidade dos tributos pois que enquanto
o imposto tem estrutura unilateral, a taxa caracteriza-se pelo seu carácter bilateral e sinalagmático assumindo tal diferenciação quer a
doutrina quer a jurisprudência.
E de tal distinção resulta a afirmação do carácter sinalagmático
das taxas o que implica reconhecer que a sua estrutura “supõe a
existência de uma correspectividade entre a prestação pecuniária a
pagar e a prestação de um serviço pelo Estado ou por outra entidade
pública”, contrapartida essa que foi expressamente acolhida no n.o 2
do artigo 4.o da Lei Geral Tributária ao afirmar a “utilização de
um serviço público de que beneficiará o tributado, ([. . .) utilização,
pelo menos, de um bem público ou semipúblico ou de um bem do
domínio público e, finalmente, (. . .) remoção de um obstáculo jurídico
ao exercício de determinadas actividades por parte dos particulares”.
Tal relação sinalagmática entre a contrapartida e o montante a
pagar não pode deixar de ter um carácter substancial ou material,
e não meramente formal o que não implica, porém, que se exija
uma equivalência económica rigorosa entre ambos, não sendo incompaúvel com a natureza sinalagmática da taxa o facto de o seu
montante ser “superior (e, porventura, até consideravelmente superior) ao custo do serviço prestado” contudo o que não pode é ocorrer
uma “desproporção intolerável”, ou seja, “manifesta” e comprometedora, “de modo inequívoco, da correspectividade pressuposta na
relação sinalagmática”, devendo a respectiva aferição tomar em conta,
não apenas o valor da quantia a pagar, mas também a utilidade do
serviço prestado.
Na situação concreta dos presentes autos e tal como resulta do
probatório questiona-se o montante a pagar como contrapartida da
“utilização de um bem do domínio público”, e não da “prestação
concreta de um serviço público”.
Deverá, por isso, ser do confronto entre o valor a pagar ou os
critérios fixados para o determinar e tal utilização que se deve procurar
aquela bilateralidade ou a natureza sinalagmática das taxas por contraposição com a dita unilateralidade típica dos impostos.
Resultando da matéria de facto provada que a quantia a pagar
tem apenas como contrapartida a utilização do subsolo com tubos
e condutas é de concluir que o seu montante se destina a pagar
a utilização do subsolo onde as mesmas foram colocadas.
E tal quantia destina-se a que a impugnante pague a vantagem
patrimonial decorrente de uma utilização individualizável do domínio
público em causa.
E o domínio público abrange não só a superfície mas igualmente
o subsolo correspondente considerando que os limites da propriedade
pública se definem tal como decorre do n.o 1 do artigo 1344.o do
Código Civil pois que, como se escreveu no referido acórdão do Tribunal Constitucional, “pode, aliás, considerar-se que, na falta de lei
administrativa que permita sobreposição de propriedades distintas (como sucede, no direito civil, com a propriedade horizontal ou o direito
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de superfície), essa conclusão é a que se há-de aceitar como a mais
conforme com os princípios vigentes no âmbito dos direitos reais
(Afonso Rodrigues Queiró e José Gabriel Queiró, “Propriedade pública e Direitos Reais de Uso Público no Domínio da Circulação
Urbana”, in Direito e Justiça, vol. IX, tomo 2, p. 268)”.
Acompanhando a pergunta feita no mesmo acórdão do Tribunal
Constitucional importará questionar se não deverá considerar-se que
a boa gestão do interesse público exige das entidades titulares de
tal domínio a sua administração mais racional do ponto de vista económico, cobrando pela sua utilização o correspondente ao valor que
proporcionam aos interessados, valor a que se poderá chegar, nomeadamente, por confronto com o que lhes custaria a utilização de
subsolo privado (no caso das condutas de combustível, o que teriam
que pagar aos proprietários dos terrenos correspondentes) ou o transporte por meios alternativos (por estrada, por exemplo), ou ainda
considerando outras utilizações possíveis do subsolo que ficam
excluídas.
Daí que se acompanhe o mesmo Tribunal quando afirma que considerar o valor económico autónomo do subsolo para o cálculo do
valor da taxa não implique o risco de “subverter o próprio conceito
de taxa”.
Encontra-se, por isso, justificada a cobrança de uma taxa como
contrapartida da utilização de um bem do domínio público ou seja
pela natureza da contraprestação da entidade pública está assegurada
a correspectividade característica da taxa.
Das normas em apreciação que serviram de fundamento às liquidações aqui questionadas resulta que os critérios definidos são o do
volume ocupado e que resulta do comprimento e diâmetro das condutas bem como da actividade económica desenvolvida pelo particular
e que se prende com o destino e a natureza do líquido transportado.
E como se escreveu no acompanhado acórdão do Tribunal Constitucional não cabe ao tribunal pronunciar-se sobre se tais critérios,
definidos pelo autor das normas dentro do exercício da sua liberdade
de conformação, são ou não os que melhor permitem determinar
o efectivo valor do bem - público - reservado à utilização privativa
do particular interessado pois que apenas lhe incumbe verificar a
eventual ocorrência de uma manifesta desadequação que ponha em
causa a correspectividade material entre o tributo e a contraprestação
não ocorrendo, na situação concreta, essa manifesta desadequação
quando o objectivo é encontrar o valor económico da utilização da
porção de subsolo afecta à instalação e manutenção das condutas
de combustível.
Acompanha-se, ainda, o mesmo acórdão quando afirma que os
critérios constantes das normas em apreciação permitem avaliar a
vantagem individualizada que o particular retira do uso privativo do
subsolo do domínio público de que beneficia, vantagem essa que há
que compensar mediante o pagamento do tributo correspondente sendo inaceitável que o valor a pagar fosse meramente simbólico, por
implicar a reserva sem contrapartida aos beneficiários de vantagens
proporcionadas por bens públicos pois que, como escreveu Marcello
Caetano (Manual de Direito administrativo, II, 3.a reimp. da 10.a edição., Coimbra, 1986, pp. 943-944), “o uso privativo, ao contrário do
uso comum, não é em regra gratuito: os particulares são obrigados
ao pagamento de taxas, calculadas em função da área a ocupar e
do valor das utilidades proporcionadas” acrescentando que se admitem
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isenções ou reduções “a favor das pessoas colectivas de direito público
ou de particulares para fins de beneficência”.
E daí que qualificadas as quantias liquidadas como taxas e não
como impostos importe concluir que o art. 36.o, n.o 2, als. a) e b),
da Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais, anexa ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras Receitas Municipais, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal do Porto
(publicado no DR-II Série n.o 237, 11 Outubro 1999) não enferma
de inconstitucionalidade orgânica por violação do princípio da legalidade fiscal na sua dimensão de reserva material de lei (art.103.o,
n.o 2, da CRP) ou da reserva relativa de lei da Assembleia da República
(art. 165.o n.o 1, al. i), CRP).
4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
e revogar a sentença recorrida para que sejam apreciadas as demais
questões suscitadas se a tal nada obstar.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Novembro de 2004. — António Pimpão (relator) —
Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 17 de Novembro de 2004.
Assunto:
Taxas por ocupação do subsolo. Constitucionalidade do Regulamento em que assentou a sua liquidação.
Doutrina que dimana da decisão:
Nos termos do acórdão 241/02, de 14/7/03, do Tribunal Constitucional as taxas por ocupação do subsolo são verdadeiras
taxas, não sofrendo de inconstitucionalidade o regulamento
das taxas da Câmara de Matosinhos.
Recurso n.o 654/04-30. Recorrente: Câmara Municipal do Porto. Recorridas: Portgás-Sociedade de Produção e Distribuição de Gás,
SA., e outra; Relator, o Ex.mo Juiz Cons.o. Dr. Vítor Manuel Marques Meira.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):
Portgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A., impugnou no Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto os actos
de liquidação de taxas de ocupação de subsolos por tubos e condutas,
referentes ao ano de 2003, pedindo a sua anulação.
Considerando que aqueles actos de liquidação impugnados eram
verdadeiros impostos e não taxas, aquele Tribunal julgou desde logo
procedente a impugnação, não conhecendo dos demais vícios invocados.
Não se conformando com a decisão recorreu a Câmara Municipal
do Porto para este Supremo Tribunal Administrativo, formulando
as seguintes conclusões:
A) As Autarquias Locais têm autonomia face ao poder central
-arts. 6.o e 239.o C.R.P.; tem legitimidade para a liquidação e cobrança

de taxas do domínio público municipal, resultante da sua autonomia
patrimonial e financeira face ao Estado - art. 238o, n.os 1 e 3, da
C.R.P; tendo além do mais de planear, gerir e realizar investimentos
nas suas ruas e arruamentos - art. 16o, al. b), Lei 159/99, de 14/09.
B) A natureza jurídico-tributária da quantia liquidada pela recorrente, é claramente a de uma taxa, entendendo-se esta como um
tributo bilateral, e, portanto, um pagamento coercivo, efectuado em
troca de um serviço ou de uma utilidade disponibilizada por um ente
público. Podendo tratar-se tanto da utilização de bens do domínio
público como de serviços públicos individualizados ou então da remoção de limites postos à actividade livre dos particulares.
C) A impugnante, mesmo que seja concessionária de um serviço
público, não deixa de prosseguir os seus fins estatutários, utilizando
para tanto o domínio público municipal e colocando-se, dessa forma
no âmbito de incidência da taxa municipal respectiva, sem qualquer
tipo de isenção específica.
D) A utilização do domínio público municipal em causa configura
um caso de uso privativo do mesmo, na sua vertente de concessão
de aproveitamento mediato ou para instalação de serviços, estando,
deste modo, sujeito à aplicação das taxas correspondentes.
E) Deverá concluir-se pela anulação da sentença em causa, impedindo que, pela via jurisprudencial, se pretenda aquilo que a própria
Assembleia da República salvaguardou e se sancione a violação por
parte do Estado do princípio constitucional da autonomia financeira
dos municípios. A impugnante contra-alegou formulando as seguintes
conclusões:
I - Improcedem em absoluto todas as conclusões das alegações
de recurso da recorrente.
II - Os actos impugnados não podem classificar-se como taxas,
pois que lhes falta o carácter sinalagmático: não lhes corresponde,
como contrapartida, uma actividade do Município especialmente dirigida ao respectivo obrigado (a ora recorrida).
III - O conceito de taxa pressupõe uma utilização que satisfaça,
para além de necessidades colectivas, necessidades individuais de satisfação activa (que exigem a procura das coisas pelo consumidor)
e não toda e qualquer utilização de tais bens.
IV - As infra-estruturas da rede de gás natural destinam-se à satisfação de necessidades gerais (colectivas, não individuais) da população da cidade do Porto.
V - A recorrida/impugnante nada pode exigir, individualmente, como contraprestação específica das “taxas” de ocupação que lhe foram
liquidadas.
VI - Os actos de liquidação impugnados são verdadeiros impostos,
ou pelo menos tributos especiais (em todo o caso, com um tratamento
jurídico equiparado ao imposto).
VII - Pelo que a sua criação e aplicação ultrapassa o poder tributário
dos municípios, limitado ao estabelecimento de taxas.
VIII - O princípio da legalidade fiscal (reserva de competência)
foi manifestamente violado - artigos 103.o, n.o 2, e 165.o da C.R.P..
IX - Independentemente da bondade formal e material da solução
consagrada no artigo 21.o do Orçamento do Estado para 2004, aprovado pela Lei n.o 107-B/2003, de 31-12 (em nosso entender, inconstitucional), o certo é que através dela a Assembleia da República
concede uma autorização legislativa ao Governo para alargar as competências dos municípios em matéria de “taxas”.
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X - O que significa que os Municípios não podem cobrar “taxas”
de ocupação ou utilização do solo e subsolo do domínio público municipal por empresas e entidades no domínio da distribuição de gás,
ao abrigo da actual redacção do artigo 19.o da Lei n.o 42/98, de 06-08
(Lei das Finanças Locais).
XI - Conclui-se, assim, que a douta decisão recorrida não merece
censura, nem viola qualquer disposição legal.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do provimento do recurso, declarando-se a inexistência
de inconstitucionalidade material e orgânica das normas regulamentares que fundaram as liquidações impugnadas, devendo os autos baixar ao tribunal recorrido para conhecer das demais questões suscitadas.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
A) Em 31/05/03 foi a impugnante notificada do acto de liquidação
praticado em 31/03/03, pela Chefe da Divisão Municipal de Receita,
no uso das competências subdelegadas da Directora Municipal de
Finanças e Património, no valor de 97,37 euros, 348,44 euros, 7,86 euros, 4,62 euros, 24,52 euros, 14,80 euros, 16,42 euros, 608,18 euros,
7,05 euros, 189,30 euros, 14,34 euros, 5,43 euros, 85,27 euros,
384,62 euros, 58 129,18 euros, 4 608,37 euros, 33 126 euros, 20
733,36 euros, 5126,02 euros, 610,72 euros, 3347,61 euros, 4664,06 euros, 268,79 euros, 701,79 euros, 713,81 euros, 2 480,03 euros, 735,57 euros, 7 300,50 euros, 1115,79 euros, 788,92 euros, 1001,47 euros,
4160,65 euros, 1530,18 euros, 2822,05 euros, 2001,41 euros, 416,89 euros, 1181,49 euros 2101,24 euros, 221,92 euros, 36,67 euros, 244,95 euros, 577,56 euros, referente a taxas devidas pela efectiva ocupação
da via publica, fls. 12, 16 a 27, 29 a 50 dos autos.
B) Em 31/05/03 foi a impugnante notificada dos actos de liquidação
praticados em 23/04/03, pela Chefe de Divisão Municipal de Receita,
no uso das competências subdelegadas da Directora Municipal de
Finanças e Património, no valor de 33 645,90 euros, 20 400,38 euros,
15 573,20 euros, 6920,82 euros, referente a taxas devidas pela efectiva
ocupação da via pública, fls. 13, 14, 15, 28 dos autos.
D) Foi outorgado em 16/12/93, um Contrato de Concessão da Rede
de Distribuição Regional de Gás Natural do Norte, entre o Estado
Português e Portgás, Sociedade de Produção de Gás, S.A., aqui impugnante, fls. 58 a 133 dos autos.
F) Em 21/10/03 foi prestada informação pela Divisão Municipal
de Receita da Câmara Municipal do Porto, no qual se diz que, os
actos impugnados referem-se às taxas de ocupação do subsolo da
via pública com tubos e condutas, no ano 2003, cujo licenciamento
foi solicitado pela entidade impugnante através dos elementos aí
fornecidos.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A decisão recorrida equacionou as questões a decidir como sendo:
a) violação do princípio da legalidade tributária;
b) direito de utilização de terrenos do domínio público para instalação de rede de gás;
c) vício de violação de lei;
d) preterição da audição prévia do contribuinte.
Começando pela apreciação da primeira questão entendeu que os
actos de liquidação impugnados eram verdadeiros impostos e, como
tal, violavam a reserva absoluta de lei formal consagrada no arti-
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go 103.o, n.o 2, da CRP e, consequentemente, o princípio da legalidade
tributária. Face a tal entendimento julgou a impugnação procedente
e considerou prejudicado o conhecimento dos restantes vícios.
Sobre esta mesma questão pronunciou-se o acórdão 241/02 do Tribunal Constitucional de 14 de Julho de 2003, em recurso no qual
estavam em causa idênticos tributos cobrados pela Câmara Municipal
de Matosinhos, no sentido de que os tributos em causa eram taxas
e de que as normas do Regulamento de Liquidação e Cobrança de
Taxas e outras Receitas Municipais que as sustentavam não enfermavam de inconstitucionalidade orgânica. Assim sendo, há que aplicar
ao caso vertente o entendimento daquele acórdão e considerar os
tributos impugnados como taxas com a consequente não inconstitucionalidade das normas em que a liquidação assentou.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida quanto ao vício apreciado, devendo o tribunal recorrido apreciar os demais vícios que foram invocados e de que não conheceu por entender estarem prejudicados
pela decisão proferida.
Custas pela recorrida que contra-alegou, fixando em 60% a
procuradoria.
Lisboa, 17 de Novembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 17 de Novembro de 2004.
Assunto:
Competência para conhecer do pedido de verificação da caducidade da garantia prestada na execução fiscal.
Doutrina que dimana da decisão:
Cumpre ao T.T. de 1.a Instância conhecer do pedido de verificação da caducidade de garantia prestada na execução
fiscal quando naquele estiver pendente a respectiva impugnação judicial, tal como se postula no art.o 183.o-A, n.o
4, do C.P.P.T.
Recurso n.o 753/04-30. Recorrente: Ana Alexandrina Machado Cardoso Costa Monteiro. Recorrida: Fazenda Pública. Relator:
Ex.mo Juiz Cons.o. Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):
Ana Alexandrina Machado Costa Monteiro, inconformada com um
despacho do M.mo. Juiz do T.T. de 1.a Instância de Vila Real dele
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interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com
a formulação do seguinte quadro conclusivo:
«1. A decisão sob análise violou, e de forma frontal, o estatuído
no artigo 183.o-A do C.P.P.T., bem como nos artigos 671.o e 672.o,
do C.P.C., este aplicável ex vi do determinado no artigo 2.o do mesmo
C.P.P.T.
2. Devendo pois, e muito embora sem que tal constitua qualquer
demérito para quem a proferiu, ser total e completamente revogada
e substituída por outra que, expressamente, reconheça não só ser
Tribunal Tributário de 1.a Instância de Vila Real, o competente para
apreciar e decidir o requerimento da alegante de folhas 422 a 425
dos autos, mas também que tal requerimento foi deferido tacitamente,
estando pois já caduca a garantia bancária n.o RL 508260, emitida
oportunamente pelo Banco Pinto e Sotto Mayor.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do M.o P.o, junto deste S.T.A. foi de parecer
que o recurso merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Com relevo para a decisão, apura-se dos autos o seguinte:
1. Em sede de impugnação judicial, pendente no T.T. de 1.a Instancia
de Vila Real, a ora recorrente pediu ao M.mo Juiz, através de requerimento, entrado em 13/Agosto/2003, que declarasse a caducidade
de uma garantia bancária que havia prestado em ordem à suspensão
de um processo de execução fiscal.
2. O M.mo Juiz a quo, considerando que a dita garantia foi prestada
no processo de execução fiscal, entendeu que é o órgão executivo
o competente para apreciar tal pedido e, em consequência ordenou
o desentranhamento do referido requerimento e a sua remessa ao
Serviço de Finanças para o efeito.
A questão a decidir é a de saber quem, nas apontadas circunstâncias,
deve apreciar e decidir o requerido.
Ora, como se prescreve, cristalinamente, no art. 183.o-A, n.o 4,
do C.P.P.T., a verificação da caducidade da garantia cabe ao tribunal
tributário de 1.a Instância onde estiver pendente a impugnação.
De resto, como se afirmou no Ac. S.T.A. de 3/7/02, rec. 620/02,
invocado pelo M.mo juiz em abono da tese que defendeu, quando
“se trate da verificação da caducidade da garantia prestada para suspender a execução ... a competência cabe ao tribunal tributário de
1.a Instância onde pender o processo judicial tributário demorado,
na circunstância, a impugnação judicial”.
Em suma, na situação vertente, uma vez que a impugnação pende
no T.T. de 1.a Instância, cumpre-lhe conhecer do pedido de verificação
da caducidade da garantia.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
e em revogar a decisão recorrida, a qual deverá ser substituída por
outra que, nada obstando, conheça do referido pedido de caducidade
da garantia.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Novembro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Jorge de Sousa — Vítor Gomes.
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Acórdão de 17 de Novembro de 2004.
Assunto:
Fundamentação do acto que rejeita a dedutibilidade de determinados custos. Anulação do acto de liquidação por vício
formal de insuficiência de fundamentação. Erro imputável
aos serviços. Juros indemnizatórios.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Não está suficientemente fundamentado o acto que justifica a não dedutibilidade de determinados custos mediante a simples indicação das normas legais que obstam
a essa dedução, sem identificar as situações de facto
a que estava a atender, nem explicitar as razões por
que tais situações cabem - ou não cabem - na previsão
daquelas normas.
II — Não são devidos juros indemnizatórios, por não se apurar a existência de erro imputável aos serviços, com a
decorrente ilegal definição da situação tributária do contribuinte, quando a impugnação do acto de liquidação
procede com exclusivo fundamento em vício de forma
por insuficiente fundamentação, sem que o juiz tenha
apreciado os vícios de violação de lei pelo impugnante
imputados ao acto.
Recurso n.o 772/04. Recorrentes: Fazenda Pública e Ministério Público; Recorrida: Merck Sharp & Dohme, L.da; Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO e a FAZENDA PÚBLICA recorrem
da sentença da M.ma Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Sintra que julgou procedente a impugnação judicial da liquidação
de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo
ao exercício do ano de 1989 deduzida por MERCK SHARP & DOHME, LDA., com sede em Sintra, condenando a Administração no
pagamento de juros indemnizatórios.
A Fazenda Pública formula as seguintes conclusões:
«1.
Inexiste falta de fundamentação do acto de liquidação adicional
de IRC do exercício de 1989.
2.
Muito embora, se admita que ao tempo em que o acto foi praticado
1992 a mesma tenha sido sucinta e concisa mas suficiente por ter
sido previamente notificado quer do auto de notícia pelas infracções
cometidas, bem como das correcções que influenciaram a
Doc.-Mod. 22.
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3.
Logo, o vício que fundamenta a decisão proferida «vício de forma»
não se verifica, como ainda, deveria ter participado e colaborado
na sua obtenção como impõe o art.o 22.o do CPT.
4.
Pelo que foram violados os art.os. 21.o e 81.o conjugados com o
art.os 22 todos do CPT por se considerar que o acto ora posto em
crise está legalmente fundamentado e consequentemente o n.o 1 do
art.o 125.o do CPPT.
Termos em que,
Deverá a douta sentença recorrida ser revogada e substituída por
outra no sentido de apreciar a restante matéria controvertida (...).»
1.2. O Ministério Público retira das suas conclusões as conclusões
que seguem:
«1.
A lei faz depender o direito a juros indemnizatórios a favor do
contribuinte da verificação de determinados requisitos, nomeadamente, da existência de erro imputável aos serviços, determinado em reclamação graciosa ou impugnação judicial;
2.
No caso dos autos, embora o erro tivesse sido invocado como fundamento da impugnação, a liquidação foi anulada unicamente com
base no vício de forma da falta de fundamentação;
3.
Ora, o vício de forma da falta de fundamentação, ainda que reconhecido em reclamação graciosa ou impugnação judicial, não se
inclui no âmbito do requisito do erro imputável aos serviços que gera
o direito a juros indemnizatórios;
4.
O erro que suporta o direito a juros indemnizatórios não é qualquer
vício ou ilegalidade mas aquele que se concretiza em defeituosa apreciação de factualidade relevante ou em errada aplicação das normas
legais;
5.
De fora ficam os casos de anulação de actos tributários com base
em vícios de forma ou vícios de procedimento;
6.
O alargamento do fenómeno reparatório, a título de juros indemnizatórios, às situações de erro de direito não é extensível aos casos
em que a substância do acto pode ser renovada, como sucede quando
este enferma de mero vício de forma ou vícios de procedimento;
7.
Na parte em que reconheceu à impugnante o direito ao pagamento
de juros indemnizatórios, viola a douta sentença recorrida o disposto
no art. 24.o, n.o 1, do CPT (agora o art. 43.o, n.o 1, da LGT).
Nestes termos, julgando-se procedente o presente recurso, deverá
ser revogada a douta sentença recorrida na parte em que reconheceu
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à impugnante o direito ao pagamento dos peticionados juros indemnizatórios.»
1.3. Não há contra-alegações.
1.4. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso interposto pela Fazenda Pública não merece
provimento, porquanto o acto tributário impugnado enferma de falta
de fundamentação.
1.5. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes Adjuntos.
2. A matéria de facto vem assim estabelecida:
«A)
Em 30 de Maio de 1990, a Impugnante entregou a Declaração
de Rendimentos Mod. 22, relativa ao exercício de 1989, a qual se
dá por integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos
(cfr. fls. 119 a 124 dos autos);
B)
De acordo com a declaração referida em A), a Impugnante apurou
a matéria colectável de 1 022 011 711$00 e o montante total de imposto
a pagar de 67 303 119$00, tendo para tal contribuído, entre outros
aspectos, a consideração como custo do montante de 185 980$00 relativo a impostos directos, a dedução no Quadro 17 do montante
de 4 052 632$00 referente a rendimentos de aplicações financeiras
e, ainda, a dedução no Quadro 19 da importância de 7 173 250$00
referente a rendimentos de aplicações financeiras;
C)
Em 30/03/92, através de análise interna, foi a declaração de rendimentos - referida em A) - objecto de fiscalização por parte dos
competentes serviços da Administração Tributária, tendo, em consequência, sido elaborado o correspondente Mapa de Apuramento
Mod. DC. 22, o qual se dá por integralmente reproduzido para os
devidos e legais efeitos (cfr. fls. 161 e 163 dos autos);
D)
De acordo com o referido mapa de apuramento, no campo relativo
à FUNDAMENTAÇÃO DAS CORRECÇÕES EFECTUADAS, e
relativamente aos montantes corrigidos postos em crise, foi declarado
que:
«Q1OLI9: 185.980$00 - Imposto de Capitais - secção A não dedutível
nos termos do n.o 3 do artigo 3.o do DL. 442-B/88 de 30 de Novembro.
(. . .).
Q1OL35: 4.052.632$00 - Rendimentos de aplicações financeiras que
não se enquadram no art.o 2.o do DL 143-A/89 de 3 de Maio.
Q13L5: 7.173.250$00 - Rendimentos de aplicações financeiras, que
não se enquadram no art.o 1.o do DL. 143-A/89 de 3 de Maio, pelo
que não são aplicáveis os n.os 3 e 4 do art.o 2.o do DL 215/89, de
1 de Julho.» - cfr. fls. 161 a 163 dos autos;
E)
Com base, entre outras, nas alegadas omissões ou inexactidões referidas no parágrafo anterior, foi levantado, em 30/03/92, o correspondente auto de notícia, cuja cópia se encontra junto aos autos
12
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e se dá por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos,
cfr. fls. 153 e 154;
F)
De acordo com o referido auto de notícia, a Impugnante:
«1 - Não acresceu no quadro 17 as seguintes importâncias:
1.1 - 185.980$00 (...) referente a Imposto de Capitais - secção A,
que não é aceite como custo fiscal nos termos do n.o 3 do artigo 3.o
do DL. 442-B/88 de 30 de Novembro.
2- Deduziu indevidamente no quadro 17 as seguintes importâncias:
2.1 - 4.052.632$00 (...) referente a rendimentos de aplicações financeiras que não se enquadram no art.o 2.o do DL 143-A/89 de 3 de
Maio.
3 - Deduziu indevidamente no quadro 19 nos termos da alínea d)
do n.o 2 do art.o 71.o do CIRC a importância de 7.173.250$00 (...)
referente a rendimentos de aplicações financeiras que não se enquadram
no art.o 1.o do DL. 143-A/89, de 3 de Maio, pelo que não são aplicáveis
os n.os 3 e 4 do art.o 2.o do DL 215/89, de 1 de Julho.» - cfr. fls.
153 e 154 dos autos;
G)
Em 4/10/93, foi emitida a nota de cobrança n.o 8310014026, no
montante de 33.467.343$00, com data limite de pagamento de 24/12/93,
cuja cópia se encontra a fls. 17, a qual se dá por integralmente
reproduzida;
H)
Em 22/12/93, a Impugnante efectuou o pagamento do montante
de 33 467 343$00, conforme carimbo e assinatura apostos na nota
de cobrança referida - cfr. fls. 17;
I)
Em 28/01/94, a Impugnante deduziu a presente impugnação judicial,
conforme consta do teor do carimbo aposto na primeira página da
p.i. - cfr. fls. 2 dos autos.
J)
Com data de 10/03/97, a DSEPCPIT elaborou a informação de
fls. 156 a 158, a qual se dá por integralmente reproduzida para os
devidos e legais efeitos, nos termos da qual, e com referência à análise
das correcções relativas aos rendimentos de aplicações financeiras,
se refere que:
«Trata-se nestes dois pontos de rendimentos de aplicações financeiras
qualificáveis como juros e provenientes de aquisições com acordo de
recompra (contrato de reporte) de Bilhetes do Tesouro e CLIP, realizados
junto de instituições bancárias.
Regula esta matéria e o inerente beneficio fiscal, o DL. n.o 143-A/89,
de 3 de Maio, que veio a ser objecto do Despacho de SESEAF, de
22/07/95, veiculado no ofício-circulado n.o 16/95 DSIRC, de 13/11/95,
o qual determinou orientação diversa da que presidiu à correcção ora
impugnada».
3.1. A impugnação judicial do acto tributário de liquidação de IRC
deduzida pela ora recorrida foi julgada procedente por o Tribunal
que a apreciou ter concluído pela existência de vício de forma, por
falta de fundamentação do acto de correcção da matéria tributável
que o antecedeu. A sentença, além de anular o acto de liquidação,
e porque entendeu que ele resultou de erro imputável aos serviços,
reconheceu, ainda, o direito da impugnante ao pagamento de juros
indemnizatórios.
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Esta decisão suscitou os dois recursos jurisdicionais que ora nos
ocupam: o da Fazenda Pública, porque defende que o acto anulado
não enferma do vício que a sentença julgou verificar-se; o do Ministério
Público, porque considera que não há lugar a juros indemnizatórios.
Começaremos por apreciar o recurso interposto pela Fazenda Pública, uma vez que o seu eventual êxito, fazendo cair a sentença impugnada, tornará inútil a apreciação do recurso do Ministério Público,
já que este se insurge contra uma condenação ínsita na dita sentença.
3.2. Defende a Fazenda Pública que, ao contrário do decidido,
o acto recorrido, apesar de «ter sido manifestamente conciso», é «suficientemente esclarecedor da motivação das correcções operadas pela
Ad. Fiscal», não enfermando de vício de forma por falta de fundamentação.
O acto de correcção da matéria tributável fora pela impugnante
acusado de não explicitar a razão de ser das correcções efectuadas,
consistentes na não aceitação como custo do exercício do imposto
de capitais, e a dedução de importância referente a rendimentos de
aplicações financeiras.
A justificação dada pela Administração Fiscal foi, relativamente
à não aceitação como custo do exercício do imposto de capitais, o
não ser «dedutível nos termos do n.o 3 do artigo 3.o do DL. 442-B/88,
de 30 de Novembro»; e, no que concerne à dedução de importâncias
referente a rendimentos de aplicações financeiras, o tratar-se de aplicações «que não se enquadram no art.o 1.o do DL. 142-A/89, de
3 de Maio, pelo que não são aplicáveis os n.os 3 e 4 do art.o 2.o
do DL 215/89, de 1 de Julho».
A sentença, por seu turno, considerara que «a simples menção
de que se trata de deduções indevidas, ainda que acompanhada da
invocação do dispositivo legal subjacente, por encerrar, afinal, um
discurso conclusivo, não permite dar a conhecer a um contribuinte
médio e com uma capacidade normal de entendimento a totalidade
das razões que justificam um determinado acto com um certo conteúdo
decisório». Tanto mais «quanto, como no caso sub judice, estamos
longe de estar perante dispositivos legais absolutamente lineares, insusceptíveis de diferentes interpretações. Note-se, de resto, que em
informação oficial posterior à emissão do acto impugnado (...) são
os próprios serviços a admitir que, relativamente aos rendimentos
de aplicações financeiras, o Despacho do SESEAF de 22/07/95, veiculado no ofício-circulado n.o 16/95 DSIRC, de 13/11/95, veio a determinar orientação diversa da que presidiu à correcção impugnada,
propondo-se aí, no entanto, a manutenção do acto contestado, por
se entender que a Impugnante, após ter sido notificada para o efeito,
não logrou demonstrar suficientemente a data de emissão dos títulos
da dívida pública.
(...) Nem se diga, pelo facto de a Impugnante ao longo da petição
não se ter limitado a invocar a falta de fundamentação do acto e
ter expendido diversos considerandos a propósito das correcções efectuadas, que com isso ela demonstrou ter tido perfeito conhecimento
da fundamentação do acto tributário posto em crise. É que, como
é fácil de ver, sem prejuízo do vício consistente na falta de fundamentação, a Impugnante mais não faz senão tecer considerações sobre
as razões que, do seu ponto de vista, justificam o acerto do conteúdo
da declaração de rendimentos por si apresentada e, como tal, que
justificam a sua discordância com o facto de a Administração Fiscal
ter corrigido o seu conteúdo. De resto, em certas passagens da petição
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inicial a Impugnante mais não faz do que especular, como ela própria
admite (cfr. artigo 53.o da p.i). E esta atitude é perfeitamente compreensível se tivermos presente que a Impugnante não conheceu os
fundamentos subjacentes ao acto tributário impugnado, vendo-se, pois,
impossibilitada de o contrariar directamente.
Por todas estas razões, forçoso é concluir que o acto tributário
em causa, sendo, em parte, resultado de correcções não fundamentadas, está inquinado com o vicio de forma consistente na falta de
fundamentação (...)».
3.3. A obrigação de fundamentar os actos administrativos tinha,
ao tempo que nos importa, assento constitucional no artigo 268.o
n.o 3; e legal, entre outros, nos artigos 123.o a 125.o do Código do
Procedimento Administrativo (CPA), e 19.o, alínea a), 21.o n.o 1, e
80.o, todos do Código de Processo Tributário (CPT).
A recorrente não questiona, antes aceita, expressamente, o dever
de fundamentar as correcções que introduziu na declaração da
recorrida.
A obrigação de fundamentar os actos administrativos, maxime, os
desfavoráveis aos contribuintes, como é o caso, justificam-na a doutrina
e a jurisprudência com razões de várias ordens: por um lado, ela
contribui para assegurar que o autor do acto ponderou devidamente
a situação de facto e o direito aplicável (não poucas vezes acontecerá
que quem propende para decidir num certo sentido constatará, ao
expressar os factos e as normas jurídicas pertinentes, que é outra
a decisão que se impõe); por outro, ela é indispensável para que
a legalidade do acto possa ser controlada, seja hierárquica, seja contenciosamente; por último - e esta será a razão mais poderosa -,
só a manifestação dos fundamentos do acto permite ao seu destinatário
aperceber-se dos motivos por que a decisão foi num, e não em outro
sentido, e aceitá-la ou contestá-la, questionando, neste último caso,
a bondade das razões da Administração e contrapondo as suas (sem
conhecer os fundamentos do acto não é possível atacá-lo eficazmente).
Estas as razões por que o dever de fundamentar não pode ser
satisfeito mediante uma fórmula passe partout, válida para uma multiplicidade de casos: cada caso impõe uma fundamentação inerente,
e a exigência de fundamentação é tanto maior quanto mais complexo
for, e(ou) quanto maior for a distância que separa o entendimento
da Administração da do administrado (quando este já tenha tido a
possibilidade de o expressar).
Por outro lado, e porque os actos administrativos recaem sobre
realidades da vida, e a Administração está vinculada à lei, não podendo
agir senão nos casos em que ela lho permite, nem de modo diverso
do que ela impõe, a fundamentação tem de denunciar, não apenas
as razões de facto, ou as de direito, mas ambas. O destinatário do
acto deve ficar a saber qual foi a situação de facto ponderada - desde
logo, para avaliar se ela é, aos seus olhos, a pertinente - qual o direito
escolhido, e o modo como ele foi interpretado e aplicado.
Assim, e em regra, uma fundamentação que se limite a apontar
uma norma jurídica, ou um conjunto normativo, acrescentando que
a situação de facto não cabe na sua previsão, é incompleta, quer
ao não identificar aquela situação de facto, quer ao não patentear
a interpretação dada à lei, ou seja, a razão por que se considera
que a situação real diverge da prevista na norma.
Ora, como já se apontou, no nosso caso, a justificação dada pela
Administração Fiscal foi, relativamente à não aceitação como custo
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de exercício do imposto de capitais, o não ser «dedutível nos termos
do n.o 3 do artigo 3.o do DL 442-B/88, de 30 de Novembro»; e,
no que concerne à dedução de importâncias referentes a rendimentos
de aplicações financeiras, o tratar-se de aplicações «que não se enquadram no art.o 1.o do DL. 142-A/89, de 3 de Maio, pelo que não
são aplicáveis os n.os 3 e 4 do art.o 2.o do DL 215/89, de 1 de Julho».
Ou seja, a Administração ficou-se pela mera identificação das normas jurídicas que entendeu úteis, afirmando que as situações de facto
não cabiam na previsão delas, sem dizer quais as situações a que
estava a atender, e quais as razões por que entendia que elas não
estavam abrangidas pelas ditas normas.
E isso não basta para satisfazer a obrigação de fundamentar, tanto
mais que, como se nota na sentença recorrida, «estamos longe de
estar perante dispositivos legais absolutamente lineares, insusceptíveis
de diferentes interpretações; (...) são os próprios serviços a admitir
que, relativamente aos rendimentos de aplicações financeiras, o Despacho do SESEAF, de 22/07/95 (...) veio a determinar orientação
diversa da que presidiu à correcção impugnada (...)».
Do modo como as coisas se passaram, a destinatária do acto, aqui
recorrida, ficou sem saber como lutar contra o acto que lhe era desfavorável, o que dizer em desabono dos seus fundamentos, vendo-se
na necessidade de contrariar razões que não sabia, mas tão só supunha,
estarem subjacentes ao decidido.
O acto não está, pois, fundamentado o bastante para revelar o
caminho percorrido pela Administração, dando a conhecer as razões
da sua decisão.
Eis por que não procedem as conclusões das alegações da recorrente
Fazenda Pública, antes merecendo concordância o decidido, neste
segmento, pela sentença impugnada.
3.4. Abordemos, então, o recurso jurisdicional interposto pelo Ministério Público.
Discorda este recorrente da condenação da Administração no pagamento de juros indemnizatórios, em súmula, por a sentença, apesar
de ter anulado a liquidação, não ter determinado a existência de
erro imputável aos serviços, requisito do qual a lei faz depender o
direito àqueles juros. O vício de forma de falta de fundamentação
reconhecido pela sentença, e que foi o fundamento da anulação do
acto, não se inclui no âmbito do requisito do erro imputável aos
serviços gerador do direito a juros indemnizatórios, pois não se concretiza em defeituosa apreciação de factualidade relevante ou em
errada aplicação das normas legais, não impedindo a Administração
de renovar a substância do acto.
A norma jurídica em que assenta a discordância do recorrente
é o n.o 1 do artigo 24.o do Código de Processo Tributário, segundo
a qual «haverá direito a juros indemnizatórios a favor do contribuinte
quando, em reclamação graciosa ou processo judicial, se determine
que houve erro imputável aos serviços».
Ora, no presente caso, está por saber, porque a sentença aí não
chegou, se houve erro imputável aos serviços.
Na verdade, a sentença entendeu dever começar pela apreciação
do vício de forma por falta de fundamentação, pelas razões que expendeu; e, verificando a sua existência, anulou o acto, assim omitindo
a apreciação dos vícios substanciais que a impugnante lhe assacava,
ou seja, dos erros, de facto e ou de direito, que lhe eram imputados.
De notar que o transcrito n.o 1 do artigo 24.o se refere a erro,
e não a vício, o que inculca que quer relevar os erros sobre os pres-
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supostos de facto ou de direito que levaram a Administração a uma
ilegal definição da relação jurídica tributária do contribuinte, não
considerando os vícios formais ou procedimentais que, ferindo, embora, de ilegalidade o acto, não implicam, necessariamente, uma errónea definição daquela relação.
Mais clara é, hoje, a lei - artigo 43.o da Lei Geral Tributária -,
quando estabelece que os juros indemnizatórios só são devidos quando, havendo erro imputável aos serviços, resulte desse erro «pagamento da dívida tributária em montante superior ao legalmente
devido».
É que os juros indemnizatórios têm a sua justificação na necessidade
de compensar o contribuinte pela indisponibilidade do capital de que
ficou despojado por força da ilegal exigência de imposto feita pela
Administração Fiscal, assim incursa no que comummente se entende
ser uma responsabilidade civil extra contratual.
Se o acto tributário tem de ser anulado, por ilegal, mas essa ilegalidade não se traduz numa errada definição da situação tributária,
isto é, se da ilegalidade do acto não emerge, como consequência
fatal, o injustificado da exigência do imposto exigido, então, não pode
falar-se, nem em lesão patrimonial, nem em prejuízo, nem em responsabilidade, nem, consequentemente, em reparação pela via da
indemnização.
Após a sentença aqui em causa fica a saber-se, apenas, que há
um vício formal do acto de liquidação que o torna ilegal e, portanto,
anulável. Mas já se não fica a conhecer se o mesmo acto definiu
mal - com erro - a situação jurídica tributária da impugnante, se
esta, ao pagar o que pagou, pagou o que não devia ter pago, merecendo
ser indemnizada por ter ficado desprovida da quantia satisfeita em
resultado da liquidação.
Daí a pertinência da afirmação do recorrente, quando diz que «o
alargamento do fenómeno reparatório, a título de juros indemnizatórios, às situações de erro de direito não é extensível aos casos em
que a substância do acto pode ser renovada, como sucede quando
este enferma de mero vício de forma ou vícios de procedimento»
Na verdade, perante a anulação da liquidação ditada pela sentença,
a Administração Fiscal pode praticar novo acto de igual conteúdo,
exigindo o mesmo imposto; não se lhe impõe que corrija nenhum
erro de facto ou de direito, nem que conclua de maneira diferente;
pode tomar os mesmos factos e o mesmo direito e concluir da mesma
maneira, desde que elimine o vício apontado pela sentença, fundamentando devidamente o acto.
O que demonstra que não pode falar-se, por ora, numa lesão a
merecer reparação traduzida em juros indemnizatórios.
Em sentido aproximado, quanto à questão destes juros, se pronunciou já este Tribunal em 5 de Maio de 1999, no recurso n.o 5557-A.
Procedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do Ministério
Público.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, negando provimento ao recurso da Fazenda Pública, e concedendo-o ao do Ministério Público, revogar a sentença impugnada,

1683
na parte em que julgou serem devidos à impugnante juros indemnizatórios - que, por ora, não são devidos -, mantendo-a no demais.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Novembro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 17 de Novembro de 2004.
Recurso n.o 896/04. Recorrente: Cruz & Companhia, L.da; Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Fonseca
Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Cruz e Companhia, Ld.a, notificado do acórdão de fls 79, formulou,
a fls 95, tendo presente, por certo, o disposto no art.o 669.o, n.o 1,
al. b), do C.P. Civil, algumas questões, alegando que lhe ficaram dúvidas suscitadas pela parte decisória e pelos fundamentos daquele
aresto.
Cumpre decidir.
Dispõe aquele preceito legal:
Pode qualquer das partes requerer ao tribunal que proferiu a sentença o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que
ela contenha.
Segundo Alberto dos Reis (C.P.C. Anot., vol. V, p. 151) «a sentença
é obscura quando contém 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 não imputa ao dito aresto qualquer obscuridade
ou ambiguidade como o significado antes expresso.
Assim sendo, não cabe o esclarecimento pedido.
Termos em que se acorda em indeferir o requerido.
Custas pelo requerente, fixando-se a taxa de justiça em 4 (quatro)
unidades de conta.
Lisboa 17 de Novembro de 2004. — Fonseca Limão (relator) —
Jorge de Sousa — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 17 de Novembro de 2004.
Assunto:
Fundamentação do acto que determina correcções à matéria
colectável em IRC com fundamento em relações especiais
entre duas sociedades. Artigo 77.o, n.o 3, alínea b), da Lei
Geral Tributária. Recurso Jurisdicional.
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Doutrina que dimana da decisão:
1 — O artigo 77.o, n.o 3, alínea b), da Lei Geral Tributária
impõe que na fundamentação do despacho que determine
a correcção da matéria colectável para efeitos de IRC
com fundamento em relações especiais entre duas sociedades se descrevam os termos em que normalmente
decorrem operações da mesma natureza entre pessoas
independentes em idênticas circunstâncias.
2 — Anulado aquele despacho por sentença de tribunal tributário de 1.a instância, com fundamento em vício de
insuficiência de fundamentação, por nele se omitir aquela
descrição, improcede o recurso jurisdicional interposto
dessa sentença se, nas respectivas alegações, o recorrente
põe em evidência que se verificavam os pressupostos da
aplicação do artigo 57.o do CIRC - matéria que tem
a ver com a substância do acto, que não com a sua
forma -, porém, sem mostrar que, ao contrário do decidido, o despacho procedeu à dita descrição.
Recurso n.o 915/04. Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais; Recorrida: Agrisa - Agro-Pecuária, S. A. Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS
recorre do acórdão do Tribunal Central Administrativo (TCA) que,
por vício de forma, consistente em insuficiente fundamentação, anulou
o seu despacho de 17 de Julho de 2002, o qual indeferira o recurso
hierárquico interposto por AGRISA - AGRO-PECUÁRIA, S.A., com
sede em Campo Maior, da decisão da Administração Fiscal que determinara correcções à matéria colectável para efeitos de imposto
sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo ao exercício
de 1997.
Formula as seguintes conclusões:
«1.
Estão reunidos os pressupostos para aplicação do artigo 57.o do
CIRC
- a relação entre a recorrida contenciosa - assim como as outras
entidades cooperantes - e a Cooperativa Copacel não é uma relação
dotada das características próprias do sector cooperativo;
- A intervenção da Copacel deveria significar a intermediação de
que resultasse as melhores condições de exploração das cooperantes,
permitindo-lhe, designadamente o fornecimento de bens e serviços
a preços em cuja formação não entra o intuito lucrativo;
- Não é característica dessa natureza cooperativa uma intervenção
como pólo planeador de distribuição de custos e proveitos entre as
entidades cooperantes de forma a alcançar o mínimo resultado de
tributação em IRC dos seus membros;
- Entre a Copacel e cooperantes existem, precisamente, situações
em que tal transferência de resultados ocorre, configurando relações
entre as várias entidades do grupo que permitem identificar um grupo
agindo sob uma única vontade estratégica;

- A forma cooperativa não é um instrumento de redução de
tributação;
- Ao contrário: os benefícios fiscais reconhecidos pela lei às cooperativas encontram justificação na função sócio-económica (fins extra-fiscais) que lhes foi atribuída na CRP), e até devem ser negados
às cooperativas que se desviam da sua finalidade (falsas cooperativas);
2.
No presente caso, verificando as relações existentes entre Copacel
e titulares do respectivo capital, e comparando-as com as que seria
normal verificarem-se em situações idênticas - cooperantes e cooperativa integrada no sector cooperativo - a Administração Fiscal
considerou adequada a utilização do art. 57.o do CIRC, norma anti-abuso que permite corrigir operações registadas entre empresas
com intenção de transferir resultados tributáveis.
3.
A Administração limitou-se a aplicar o art. 57.o do CIRC, tendo
em conta na avaliação da normalidade de relações existentes a natureza das relações numa relação do sector cooperativo.
4.
A Administração Fiscal considerou relevante para aplicação do
método acima descrito - a natureza das relações numa relação do
sector cooperativo - a inaceitável manipulação dos preços, designadamente os movimentos que configuravam transferências indevidas
de resultados entre as empresas do grupo formadas por COPACEL
e suas cooperantes, configurando sobrefacturações a favor da empresa
beneficiária da isenção em sede de IRC.
5.
Não há falta de fundamentação.
Como ficou demonstrado, os actos praticados pela Administração
foram justificados de facto e de direito - quer as correcções à matéria
tributável quer o indeferimento do recurso hierárquico.
Nestes termos (...), deve ser concedido provimento ao recurso, mantendo-se o acto recorrido.»
1.2. A recorrida contra-alega, concluindo deste modo:
«I.
O SEAF, ora Recorrente, veio apresentar recurso jurisdicional do
Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul que concedeu provimento ao recurso contencioso interposto pela ora alegante, que
culminou com a revogação do despacho do Senhor Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais, datado de 17 de Julho de 2002, que
indeferiu um seu recurso hierárquico interposto em 27 de Março
de 2001;
II.
O processo litigioso entre a Administração Fiscal e a ora Alegante
teve a sua génese na decisão daquela que determinou a correcção
da matéria colectável da Alegante referente ao exercício de 1997,
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ao abrigo do disposto no art.o 57.o do CIRC, invocando para o efeito
a existência de relações especiais entre a ora Alegante e a cooperativa
COPACEL — AGRO-PECUÁRIA CENTRO LESTE, CRL;

fundamentado, do ponto de vista formal, não sendo de conhecer de
quaisquer outros fundamentos caso a resposta fosse negativa;
IX.

III.
A administração fiscal entendeu que os preços praticados nos serviços prestados e nos bens vendidos por aquela cooperativa às suas
cooperantes, entre as quais se inclui a ora Alegante, tiveram em consideração as relações especiais existentes entre elas, e tais circunstâncias tiveram por objectivo o apuramento de um lucro tributável
diferente daquele que seria obtido na ausência dessas operações.
IV.
O TCA considerou que a decisão administrativa objecto de recurso
contencioso não permitiu à ora Alegante, enquanto administrado,
conhecer e compreender o «iter» cognoscitivo, valorativo e volitivo
do respectivo autor e, consequentemente, de se poder determinar
pela aceitação ou pela impugnação do acto, quando não se mostram
descritos os termos em que normalmente decorrem as operações da
mesma natureza entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias, que iria estabelecer o modelo de comparação com o caso
em análise.
V.
Ou seja, o TCA concedeu provimento ao pedido de anulação do
acto recorrido do SEAF por o mesmo não ter sido suficientemente
fundamentado quanto aos pressupostos legais da correcção da matéria
colectável com base em relações especiais entre a Alegante e a Cooperativa COPACEL, designadamente, por a Administração Fiscal não
ter descrito os termos em que normalmente decorrem operações da
mesma natureza entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias;
VI.

Atenta a matéria considerada provada pelo TCA, decidiram os
seus Ilustres Desembargadores que o acto do SEAF não se encontrava
devidamente fundamentado, pelo que concederam provimento ao recurso contencioso interposto pela ora Alegante;
X.
O SEAF, ora Recorrente, não contestou a matéria de facto considerada provada, aceitando por isso que esses factos seriam os únicos
a suportar a decisão jurisdicional recorrida;
XI.
Ao Recorrente competia provar e fundamentar a sua decisão;
XII.
A Administração Fiscal e por remissão o Recorrente SEAF não
justificou ou fundamentou tal como exigido no CIRC, designadamente
no seu artigo 57.o, a sua decisão de corrigir a matéria colectável da
Alegante.
Nestes termos e por todas estas razões o Acórdão Recorrido deve
ser confirmado, negando-se provimento ao presente recurso.»
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso não merece provimento, já que o recorrente
não ataca o fundamento do julgado.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.os Juízes-Adjuntos.
2. O acórdão recorrido estabeleceu a seguinte factualidade:
«a)

VIII.

A ora recorrente foi objecto de uma acção de inspecção relativa
ao exercício de 1997, na qual foi invocado além do mais e no que
ao presente recurso interessa, que por cruzamento de informações
com a Cooperativa COPACEL e pela análise dos documentos de
suporte, a existência de relações especiais entre esta Cooperativa e
a recorrente, face às participações financeiras e interesses económicos
existentes entre as duas empresas, tendo havido acção concertada
entre elas, donde resultou a contabilização como custos, facturados
por aquela COPACEL, não sustentados em elementos fidedignos,
visando apenas a diminuição dos lucros da recorrente, tendo o lucro
tributável desta sido diferente mercê desse relacionamento entre as
duas empresas, tendo sido propostas correcções a esse lucro ao abrigo
do art.o 57.o do CIRC, por correcção do custo hora/máquina, ao custo
do pessoal administrativo proporcional ao total dos proveitos contabilizados de cada cooperante e por correcção às compras efectuadas
à mesma cooperativa, tendo sido propostas correcções no total de
custos no exercício de 1.916.449$ - cfr. processo instrutor apenso (fls.
não numeradas);
b)

O TCA entendeu que a única questão a decidir consistiu em saber
se o acto do SEAF, então recorrido, se encontrava suficientemente

Por despacho do Chefe de Divisão de 1.4.1999, por delegação de
competência do Director de Finanças de Portalegre, foi dada con-

A Administração Fiscal procedeu à correcção da matéria colectável
da Alegante partindo de um pressuposto que existiam relações especiais entre ela e a Cooperativa Copacel e que os negócios entre
a cooperativa e a sua cooperante, só por esse facto, tinham por fim
a evasão fiscal;
VII.
A ora Alegante pediu no TCA a anulação do acto do SEAF por
este padecer de vício de forma por falta de fundamentação dos pressupostos de aplicação do artigo 57.o do CIRC e das correcções efectuadas, vício de violação de lei por desvio de poder, errada interpretação dos pressupostos de aplicação do artigo 57.o do CIRC e
violação do artigo 21.o do CIRC, desvio de poder por o artigo 57.o
do CIRC não visar a finalidade prosseguida pelo acto recorrido e
violação do artigo 21.o do CIRC por não terem sido aceites como
proveitos fiscalmente relevantes aqueles que resultaram da prática
de operações derivadas da actividade normal da recorrente;
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cordância à informação e parecer constantes de tal relatório de inspecção, onde se invocava além do mais, que ficou demonstrada a
existência de relações especiais entre esta empresa e as demais do
grupo - mesmo processo;
c)
A ora recorrente faz parte do conjunto de empresas oriundas da
antiga «Casa Agrícola Tello Rasquilha», cujos sócios em alguns casos
são comuns, ou possuem laços familiares entre si, detendo aquela
em 1997, uma participação financeira na referida COPACEL de
300.000$, na proporção de 20% - mesmo relatório;
d)
Do despacho supra, pelo requerimento entrado na Repartição de
Finanças do Concelho de Elvas em 28.3.2001, veio a ora recorrente
interpor recurso hierárquico dirigido ao Ex.mo Ministro das Finanças,
contra o referido acréscimo ao lucro tributável, o qual depois de
informado, veio a ser proferido o despacho de 17.6.2002, do SEAF,
de CONCORDO, onde em anteriores pareceres se propunha negar
provimento ao recurso hierárquico - mesmo processo;
e)
O despacho recorrido foi notificado à ora recorrente em 1.7.2002
- doc. de fls 48 destes autos;
f)
As correcções operadas reportam-se a «serviços agrícolas»,
677.664$; a «serviços administrativos», 1.013.185$ e «compras à Copacel», 225.600$, tendo tido por fundamento,...a facturação para as
cooperantes emitida em documentos não fidedignos e nem terem
sido apresentados relativos às transacções, número de horas de serviços
sobreavaliado, sem qualquer registo, ocorrendo por outro lado, uma
oscilação dos preços para os mesmos serviços e para as mesmas empresas; Quanto aos «serviços administrativos» foi operada uma partilha do valor global dos custos pelas cooperantes de acordo com
os proveitos de dada uma; E quanto às «compras», procedeu-se a
uma rectificação do preço de venda da Copacel, para um valor correspondente ao preço de custo, por a mesma nos termos do art.o 4.o
dos seus estatutos não visar a prossecução do lucro - mesmo relatório.»
3.1. É neste processo contenciosamente impugnado o despacho de
S. Ex.a o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que indeferiu
o recurso hierárquico, interposto pela ora jurisdicionalmente recorrida, da decisão da Administração Fiscal que determinara correcções
à matéria colectável para efeitos de IRC relativo ao exercício de 1997.
O TCA considerou que o primeiro vício a apreciar, de entre os
vários que a recorrente apontava, era o de forma por falta de fundamentação; e, julgando que o despacho posto em crise está insuficientemente fundamentado, anulou-o, sem apreciar os vícios substanciais alegados.
A decisão do TCA assentou em que, tratando-se de caso em que
a Administração invocou a existência de relações especiais entre a
recorrente contenciosa e uma sociedade cooperativa, no acto impugnado «não se procedeu à descrição de como seriam as operações
da mesma natureza entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias, para depois se poder demonstrar a existência do desvio

entre o que normalmente aconteceria com estas pessoas e o que aconteceu no caso presente, entre a ora recorrente e a referida» cooperativa.
Não teria, pois, sido cumprida a exigência do artigo 77.o, n.o 3,
alínea b), da Lei Geral Tributária (LGT), que exige a «descrição
dos termos em que normalmente decorrem operações da mesma natureza entre pessoas independentes em idênticas circunstâncias».
Ora, diz o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal,
«o fundamento do julgado sai intocado» no recurso jurisdicional, pois
a questão «é ignorada» nas conclusões das alegações do recorrente.
Vejamos se assim é.
3.2. A leitura das alegações e respectiva síntese conclusiva evidencia
que a sua arquitectura visa convencer de que:
1.o - foi descrito o relacionamento entre a aqui recorrida e a sociedade cooperativa;
2.o - dessa descrição resulta a especialidade das relações entre elas;
3.o - consequentemente, «estão reunidos os pressupostos para aplicação do artigo 57.o do CIRC».
Como é sabido, os recursos jurisdicionais visam o reexame, por
um tribunal hierarquicamente superior, da decisão judicial, com vista
à sua anulação, revogação ou alteração, para o que cumpre a quem
a impugna apontar ao tribunal as razões que devem conduzir a algum
daqueles resultados - vejam-se os artigos 676.o, n.o 1, 690.o e 690.o-A
do Código de Processo Civil.
Invocando, no recurso, um erro de julgamento, de facto ou de
direito, o recorrente deve, pois, identificar esse erro, apontar em que
consiste, pô-lo em evidência, para que o tribunal superior possa apreciá-lo, uma vez que, ressalvado aquilo que é de conhecimento oficioso,
ele só conhece do que lhe é submetido pelas partes.
No nosso caso, o único fundamento da decisão judicial anulatória
acometida pelo recorrente é este:
O acto contenciosamente impugnado omite a «descrição de como
seriam as operações da mesma natureza entre pessoas independentes
e em idênticas circunstâncias, para depois se poder demonstrar a
existência do desvio entre o que normalmente aconteceria com estas
pessoas e o que aconteceu no caso presente, entre a ora recorrente
e a referida» cooperativa.
- Essa descrição é imposta pela alínea b) do n.o 3 do artigo 77.o
da LGT.
- A sua falta consubstancia vício formal que torna anulável o acto.
Em consequência, o que importa fazer para assegurar o êxito do
recurso jurisdicional é atacar esse fundamento, evidenciar que o juízo
do Tribunal recorrido enferma de erro. Ou de facto, designadamente,
ao considerar os termos do despacho, ou de direito, nomeadamente,
ao eleger, interpretar e aplicar a norma legal que afirmou ofendida.
Porém, as alegações e conclusões do recorrente não mostram que,
ao contrário do decidido, o despacho impugnado descreve como seriam as operações da mesma natureza entre pessoas independentes
e em idênticas circunstâncias, faz ressaltar a discrepância entre essas
operações e aquelas em que intervieram a recorrida e a falada cooperativa, e explica a razão por que se considera estar em presença
de «relações especiais». Ou que, não contendo essa descrição, ela
não é exigida pela lei. Ou ainda que, exigindo-a a lei, a sua falta
não consubstancia vício formal invalidante do acto.
O que o recorrente afirma vai no sentido de que os factos que
constam dos relatórios de fiscalização em que o seu despacho se apoiou
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e de que se apropriou consubstanciam uma descrição das relações
especiais entre a aqui recorrida e a cooperativa, estando, com isso,
reunidos os pressupostos para que deva aplicar-se o artigo 57.o do
CIRC.
É matéria que tem a ver com a validade substancial do acto, e
não com a sua validade formal, que foi aquela que o acórdão apreciou
e julgou inverificada.
Nem no acórdão recorrido se diz que o acto impugnado não descreveu as relações entre as duas sociedades. O que se afirma é que
não descreveu as que em idênticas circunstâncias haveria entre entidades entre si independentes para, de seguida, cotejando-as, concluir
pela especialidade das mantidas entre a recorrida e a sociedade cooperativa. Como também nada se diz, no aresto impugnado, sobre
a verificação ou inverificação dos pressupostos de aplicação do artigo 57.o do CIRC.
Assim, quando tenta demonstrar a reunião dos requisitos da aplicação desta norma, o recorrente nada está a afirmar em abono da
fundamentação do acto (e, consequentemente, em detrimento do acórdão), antes, está a defender a legalidade substancial daquele, pela
ausência de erro sobre os pressupostos de facto e de direito. E isso
é coisa que o acórdão recorrido nem sequer abordou, uma vez que
só conheceu do vício formal, não entrando na análise da substância
do acto contenciosamente recorrido.
É certo que, nas alegações - mas, note-se, sem reflexo nas conclusões -, o recorrente afirma que no relatório em que se apoiou
o seu acto estão «nomeadamente, explanados os preços que teriam
sido praticados se estivessem em causa entidades independentes»;
mas a verdade é que, como apurou o Tribunal recorrido, nesse relatório se diz que «o preço razoável do custo hora/máquina foi calculado com base nos custos das diferentes «secções» da Copacel,
conforme cálculos constantes do anexo 15».
Porém, uma coisa é o preço razoável a praticar por uma dada
empresa, de acordo com os respectivos custos (cuja estrutura pode,
aliás, afastar-se da normalidade), outra o preço que normalmente
é praticado nas relações entre duas entidades entre si independentes.
Para além de que a mera indicação do «preço razoável» para os
produtos ou serviços produzidos ou fornecidos por uma concreta empresa sempre seria claramente insuficiente como «descrição dos termos em que normalmente decorrem operações da mesma natureza
entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias» - que é
o que a lei exige como fundamentação.
É, pois, verdade que, como nos diz o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, as conclusões das alegações do recorrente jurisdicional deixam
incólume o fundamento em que assentou a decisão judicial recorrida.
E, por esta razão, o recurso não pode ser provido.
Acresce que a fundamentação relevante para aferir do cumprimento
do dever de fundamentar não é aquela que, no recurso contencioso
ou jurisdicional, o autor do acto produz, mas a que o próprio acto
contem, nos seus termos verbais ou por remissão para outros. O que
vale por dizer que, mesmo que se entenda que a autoridade recorrida
alegou, ao longo do decurso do processo judicial, fundamentos bastantes para explicar a sua actuação, isso é inconsequente, pois essa
fundamentação não se integra no acto, tal qual ele foi praticado,
e não obsta, pois, à emissão do juízo de falta ou insuficiência de
fundamentação.
Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações de recurso.
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4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes deste Supremo
Tribunal Administrativo em, negando provimento ao recurso, confirmar o aresto impugnado.
Sem custas, atenta a qualidade do recorrente.
Lisboa, 17 de Novembro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 17 de Novembro de 2004.
Assunto:
Contra-ordenação. Autodenúncia.
Doutrina que dimana da decisão:
Não pode considerar-se como autodenúncia para efeitos de
redução da coima a adesão ao plano de regularização de
dívidas em data posterior à elaboração do auto de notícia.
Recurso n.o 1555/03-30. Recorrente: JSL - Gestão Imobiliária, S. A.;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro
Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a decisão proferida pelo Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Lisboa que julgou improcedente o recurso que
interpusera de coima aplicada pelo Director de Finanças de Lisboa
na sequência de auto de notícia por não entrega do meio de pagamento
com a declaração periódica de IVA, recorreu a empresa «JSL - Gestão
Imobiliária S.A.» para este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclusões:
1. Toda a matéria de facto relevante consta de documentos dos
autos pelo que o presente Recurso versa apenas questões de direito.
2. A notificação da Arguida, nos presentes autos, só teve lugar
em 15 de Janeiro de 2001.
3. A Arguida aderiu ao regime do Decreto-Lei n.o 124/96, de 10 de
Agosto, em 14 de Novembro de 1996.
4. Consequentemente, a Arguida procedeu à adesão ao plano de
regularização da sua dívida antes de qualquer notificação da Administração Fiscal e, portanto, voluntária e espontaneamente.
5. De resto, o Ofício circulado n.o 060012-DSJT de 22 de Junho
de 2000 qualifica expressamente o pedido de adesão ao regime do
D.L. 124/96, de 10 de Agosto, como autodenúncia (vide citado Ofício).
6. E no caso de auto-denúncia, como sucede nos autos, deve ser
concedido o benefício da redução a 50% do mínimo legal e pagamento
no final do plano de regularização (vide mesmo Ofício e Despacho
n.o 17/97, de 14 de Março, do S.E.A.F.).
7. A não aplicação, no caso vertente, das regras do mencionado
Oficio circulado da Administração Fiscal e do citado Despacho, aliás
de aplicação generalizada, acarretaria a violação do princípio cons-
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titucional da igualdade dos cidadãos consignado no n.o 1 do Art.o 13.o
da C.R.P.
8. Finalmente, nos termos do artigo 3.o da Lei 51-A/96, de 09 de
Dezembro, o pagamento integral dos impostos e o cumprimento do
plano de regularização extinguirá a responsabilidade da Arguida.
O Ministério Público pronunciou-se no sentido da manutenção do
decidido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1 - No dia 19/10/96, na Direcção de Serviços de Cobrança do I.V.A.,
quando se encontrava no exercício das suas funções, um funcionário
da Administração Fiscal, verificou pessoal e directamente que a firma
«JSL - J. Santos, Material Eléctrico, S.A.», com sede em Queluz,
e área de competência deste Tribunal, enquadrada em I.V.A. no regime normal com periodicidade mensal, não efectuou o pagamento
do imposto sobre o valor acrescentado, previamente liquidado nos
termos da lei, relativamente ao mês de Março de 1996, no montante
global de E 28.723,37 (vinte oito mil e setecentos e vinte e três euros
e trinta e sete cêntimos), tudo conforme auto de noticia de fls. 2
e 3, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido;
2 - O auto de noticia mencionado no n.o 1 deu origem ao presente
processo de contra-ordenação fiscal, cuja parte administrativa correu
seus termos no 2.o Serviço de Finanças de Oeiras;
3 - No âmbito da qual o arguido foi notificado nos termos e para
os efeitos do art.o 199o, do C. P. Tributário, tendo produzido defesa
na qual, além do mais, requer o pagamento voluntário da coima aplicável (cfr. fls. 7 dos autos);
4 - Em 19/12/2002, por despacho do Director de Finanças de Lisboa,
exarado a fls. 15 e 16 dos autos e que se dá aqui por integralmente
reproduzido, foi aplicada coima ao arguido no montante de E 5.745,00,
decisão que lhe foi comunicada em 30/1/2003 (cfr. fls. 18 a 20 dos
autos);
5 - Em 12/2/2003, deu entrada no 2.o Serviço de Finanças de Oeiras
o recurso da decisão de aplicação de coimas interposto pelo arguido
(cfr. fls. 21 e seg. dos autos);
6 - Da conduta do arguido resultou efectivo prejuízo para a Fazenda
Nacional (expresso no montante de imposto liquidado e não entregue
nos cofres do Estado no tempo e lugar devidos E 28.723,37);
7 - Consta dos autos que o arguido cometeu outras infracções ao
disposto no regime de pagamento do I.V.A. (cfr. quadro 2, da informação anexa ao auto de noticia e junta a fls. 3);
8 - O arguido agiu animado de vontade livre e consciente, sabendo
que a sua conduta (não entrega nos cofres do Estado do imposto
sobre o valor acrescentado previamente liquidado nos termos da lei),
porque ilícita e punível, lhe estava legalmente vedada;
9 - Em 14/11/96, o arguido aderiu ao plano de regularização de
dívidas a que se refere o art.o 14, n.o 1, do Dec.-Lei 124/96, de 10/8,
no mesmo tendo incluído o montante de I.V.A. em dívida à Fazenda
Pública e identificado no n.o 1, embora o pagamento das prestações
acordadas se prolongue até Janeiro de 2012 (cfr. documentos juntos
a fls. 8 e 32 a 77 dos autos; informação exarada a fls. 13 e 14 dos
autos).
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A recorrente assenta o seu recurso no entendimento de procedeu
a auto-denúncia e que, como tal, teria direito a uma redução da
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coima de 50% em conformidade com o ofício e despacho que cita.
Tal argumentação parte porém de uma base errada. Como resulta
do probatório, que se impõe a este Supremo Tribunal Administrativo,
a infracção consubstanciada no não pagamento do IVA foi detectada
e objecto de auto de notícia datado de 26 de Outubro de 1996 pelo
que a adesão ao plano de regularização de dívidas em 14 de Novembro
de 1996, por posterior à notícia da infracção, não pode ser considerada
como auto-denúncia. Assim sendo fica prejudicada a apreciação quanto à aplicabilidade do DL 124/96 às dívidas provenientes de coimas
ou a mencionada redução da mesma em 50%, tal como foi decidido
na sentença recorrida.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 17 de Novembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 23 de Novembro de 2004.
Assunto:
Benefícios fiscais. Art. 36.o do EBF (hoje art. 27.o). Juros
de capitais provenientes do estrangeiro, representativos de
empréstimos. Eficácia diferida.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Pedida a isenção total ou parcial de IRS ou de IRC,
relativamente a juros de capitais provenientes do estrangeiro, representativos de empréstimos, nos termos do art.
36.o do EBF (hoje, art. 27.o) os pressupostos referidos
neste dispositivo legal devem estar já preenchidos à data
da decisão.
II — O reconhecimento do dito benefício tem natureza declarativa.
III — Tal reconhecimento, na medida em que carece, previamente, da prova dos respectivos pressupostos e da emissão
do parecer referido nesse normativo, não pode ter eficácia
diferida, sujeita à verificação futura dessas duas condicionantes.
Recurso n.o 24/04. Recorrente: Tejo Energia-Produção e Distribuição
de Energia Eléctrica, SA.; Recorrido: Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais. Relator, o Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. TEJO ENERGIA - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉCTRICA, SA, com sede na Central Termoeléctrica
do Pego, EN 118, KM 142, 1, ABRANTES, interpôs, no Tribunal
Central Administrativo, recurso contencioso de anulação do despacho
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do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que lhe indeferiu
o pedido de concessão de benefícios fiscais, previsto no art. 36.o do
EBF.
Invocou vício de violação de lei.
O TCA negou provimento ao recurso.
Interposto recurso para este STA, foi aqui proferido acórdão, anulando-se o aresto recorrido por omissão de pronúncia.
Baixaram os autos ao TCA.
Este, por acórdão de 13 de Maio de 2003, negou provimento ao
recurso contencioso.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso jurisdicional para este
Supremo Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
A. Vem o presente recurso interposto do Acórdão proferido pelo
Tribunal a quo, o qual negou provimento ao recurso contencioso
de anulação interposto pela ora Recorrente do despacho proferido
pelo Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que indeferiu
o requerimento, apresentado pela mesma em 17.06.1997, de reconhecimento de isenção fiscal ao abrigo do artigo 36.o do Estatuto
dos Benefícios Fiscais.
B. A decisão do Tribunal a quo quanto aos factos provados, no
âmbito do acórdão aqui recorrido, datado de 13.05.2003 - e proferido,
na sequência da anulação do anterior acórdão proferido pelo mesmo
Tribunal em 16.05.2000 - é substancialmente diversa da que consta
do acórdão de 16.05.2000.
C. O Tribunal a quo apenas poderia ter alterado tal matéria de
facto, aditando-a, no âmbito do acórdão agora proferido e aqui recorrido (face ao decidido no acórdão de 16.05.2000), na hipótese
de se entender que o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de
28 de Fevereiro de 2002 anulou totalmente o acórdão do Tribunal
Central Administrativo de 16.05.2000, interpretação esta que se afigura
como correcta face à anulação da totalidade do acórdão então recorrido (artigo 1100o da LPTA), e não apenas de parte deste.
D. Sucede que o Tribunal a quo, no acórdão recorrido, não especifica quaisquer fundamentos legais para a alteração da decisão,
face à anterior (de 16.05.2000), no que diz respeito à matéria de
facto, sendo certo que a indicação de tais fundamentos é absolutamente necessária para efeitos de se conhecer e compreender o porquê da alteração da matéria de facto anteriormente fixada.
E. Assim, o acórdão recorrido é nulo, por falta de especificação
dos fundamentos legais pelos quais foi alterada a matéria de facto
anteriormente fixada, nos termos da al. b) do n. 1 do art. 668.o do
CPC, aplicável ex vi, artigo 1.o da LPTA, nulidade essa que se impõe
reconhecer e declarar.
F. Como é evidenciado pelo teor do acórdão recorrido e pelos
documentos juntos aos autos a Recorrente não podia ter requerido
e obtido, em 1994 e em 1996, a isenção então prevista no artigo 36o
do EBF em virtude do refinanciamento negociado e concluído em
1997, pelo que não é correcta, nem corresponde ao alegado, documentado e ocorrido, a descrição dos factos na aliena d) da matéria
de facto dada como provada no acórdão recorrido.
G. Assim, face aos factos alegados, aceites pela Autoridade Recorrida e documentados (cfr. Documentos n.os 5 a 8 juntos à petição
de recurso), deve ser alterado acórdão recorrido - ao abrigo do disposto
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no artigo 712.o, no 1, alínea a), do Código de Processo Civil, aplicável
ex vi artigos 749o e 762.o do mesmo Código, todos aplicáveis por
força do disposto no artigo 102o da LPTA no que diz respeito aos
factos incluídos na respectiva alínea d) da matéria de facto dada como
provada, sugerindo-se a seguinte redacção:
«d). A Recorrente:
a) requereu, em 1993, ao abrigo do artigo 36o do EBF, reconhecimento da isenção de IRC a cuja retenção se encontra obrigada,
incidente sobre os rendimentos derivados dos juros incidentes sobre
os capitais provenientes do estrangeiro incluídos nos financiamentos
obtidos junto do sindicato bancário composto exclusivamente por bancos não residentes e nos empréstimos obtidos, na forma de suprimentos, junto dos accionistas acima referidos.
Tal isenção foi-lhe concedida através do despacho do Sr. SEAF
de 14/2/1994 proferido no âmbito do processo n. 231/93;
b) requereu, em 1996 - e no pressuposto de poder vir retitular
os financiamentos contraídos junto do sindicato bancário composto
exclusivamente por bancos não residentes e os empréstimos obtidos,
na forma de suprimentos, junto dos accionistas através da concessão
de novos financiamentos - a isenção de IRC prevista no artigo 36o
do EBF para os rendimentos derivados dos juros dos financiamentos
referidos em Anexo ao requerimento, na medida em que tais empréstimos viessm a ser, em cada momento, contraídos junto de Bancos
não residentes.
Tal isenção foi-lhe concedida através do despacho do Sr. SEAF
de 21/10/1996 proferido no âmbito do processo n. 231/93.” (novo número de matéria de facto dada como provada).
“Em Junho de 1997, a Recorrente, após negociações relativas ao
refinanciamento do citado projecto, contratou um novo financiamento
(“Novo Financiamento) e contratou também a reconversão dos financiamentos originais referidos em 3. supra, e por virtude dessa
reconversão, requereu, em 17.06.1997, a isenção prevista no artigo
36.o do EBF: relativamente aos juros decorrentes do empréstimo que
contraíra no mercado doméstico através do designado escudo Facility
Agreement referido, no montante de Esc. 52.200.000.000$00, na medida em que o mesmo fosse concedido por bancos não residentes.
Tal requerimento foi indeferido por Despacho do Senhor Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, de 10 de Fevereiro de 1998.»
H. A Recorrente interpôs o presente recurso contencioso de anulação do despacho acima identificado, arguindo os seguintes vícios:
(i) vício de violação de lei, por violação do disposto no artigo 36o
do EBF, na parte em que o despacho recorrido justifica a recusa
do reconhecimento do beneficio com base em elementos que, para
além de serem estranhos à aplicação daquela norma, não têm correspondência em termos fácticos com a realidade;
(ii) vício de violação de lei, por violação do disposto no artigo 36o
do EBF, na parte em que o despacho recorrido justifica o indeferimento do reconhecimento do beneficio com base num requisito adicional - o da necessidade do empréstimo ser celebrado originariamente
com entidade não residente, não podendo, nos termos do empréstimo,
ser transmitido a entidade residente; e
(iii) e vício de violação de lei, por violação das disposições conjugadas dos artigos 4o, 11o e 36o, todos do EBF, na parte em que
o despacho recorrido justifica a recusa do reconhecimento do benefício
fiscal com base na exigência da verificação fáctica, à data do reque-
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rimento de concessão, dos pressupostos previstos no artigo 36.o do
EBF.
I. O Acórdão recorrido concluiu que da interpretação conjugada
das normas constantes dos artigos 4.o, n.o 2, e 11o do EBF resulta
que, estando em causa um beneficio fiscal dependente de reconhecimento por requerimento do particular interessado, é exigível a verificação dos pressupostos previstos no artigo 36.o do EBF à data
do requerimento para efeitos do pretendido reconhecimento porquanto “o reconhecimento tem natureza declarativa e não constitutiva
do direito ao benefício fiscal respectivo, pelo que o nascimento desse
direito deve reportar-se sempre ao momento da verificação histórica
dos respectivos pressuposto legais e não ao momento da prática do
próprio reconhecimento”.
J. O citado fundamento está em manifesta oposição com a decisão
sob recurso, na medida em que logicamente conduziria a decisão
contrária, ou seja, a de que é possível reconhecer o beneficio fiscal
(reconhecimento, enquanto acto declarativo previsto no artigo 40o,
n.o 2, do EBF), sem a concreta verificação dos pressupostos legais
previstos no artigo 360o do EBF (momento a que se reporta, nos
termos do artigo 11o do EBF o acto constitutivo do direito), pelo
que, nessa parte o Acórdão recorrido é nulo nos termos da alínea
c) do n.o 1 do artigo 668.o do Código de Processo Civil, aplicável
ex vi, artigo 10o da LPTA, nulidade essa que se impõe reconhecer
e declarar.
K. O Tribunal a quo concluiu que não se mostravam verificados
os pressupostos de que a lei faz depender a concessão do beneficio
fiscal - sendo este o único fundamento do despacho recorrido, no
entendimento do Tribunal a quo - e que, consequentemente, não
se verificava o vício referido na conclusão H, (iii) supra, entendendo
que ficava prejudicada a apreciação dos restantes vícios do acto alegados pela Recorrente [identificados na conclusão (i) e (ii) supra].
L. Na parte em que se afirma, no Acórdão recorrido, que tais
circunstâncias traduzem meros “comentários”, e que o despacho recorrido teve um “único fundamento”, que seria o de que “na fase
do processo em que o benefício foi requerido, não se verificavam
os requisitos previstos na lei”, o acórdão violou o disposto no artigo 125.o do CPA.
M. Ao decidir que a apreciação dos dois vícios alegados pela Recorrente - e admitidos pelo Acórdão recorrido - ficava prejudicada,
o acórdão recorrido não só violou a eficácia de caso julgado formal
(artigo 672.o do Código de Processo Civil) que resultava da anterior
decisão do Supremo Tribunal Administrativo que expressamente concluiu que não ficava prejudicada a apreciação pela solução encontrada
quanto ao outro vício - como violou o disposto no n.o do artigo 660.o
do Código de Processo Civil, aplicável ex vi, artigo 1.o da LPTA.
N. Sem prejuízo das conclusões anteriores, - cuja procedência apenas por hipótese se admite sem conceder - não deve manter-se o
Acórdão recorrido, porquanto o mesmo viola as normas constantes
do artigo 4.o, 11.o, 17.o e 36.o do EBF errada interpretação das referidas
normas.
O. A verificação histórica, isto é concreta, dos pressupostos legais
constitui o momento relevante para a constituição do direito ao benefício, aspecto que se encontra regulado no artigo 11.o do EBF,
sendo que o acto de reconhecimento não corresponde ao acto constitutivo do direito mas antes ao acto declarativo, nos termos do n.o 2
do artigo 4.o do EBF.
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P. No artigo 36.o do EBF prevêem-se as condições para o deferimento do pedido de reconhecimento do benefício fiscal, pelo que
no momento em que o pedido é feito não se está a solicitar o reconhecimento do direito subjectivo à isenção porque o nascimento
deste, sim, estará dependente, nos termos do artigo 11.o do EBF,
da verificação histórica dos pressupostos de que depende - mas apenas
a manifestação de vontade da Administração Fiscal para que uma
vez verificados em concreto os pressupostos do beneficio, nesse momento, surja o direito subjectivo ao beneficio fiscal.
Q. Assim, dos artigos 4.o e 11.o do EBF não decorre a interpretação
sustentada pelo Acórdão recorrido sendo perfeitamente possível que
no momento em que é apreciado o pedido de isenção não estejam,
em concreto, verificados os pressupostos de que depende a constituição do direito subjectivo ao benefício fiscal, sendo conferida à
entidade recorrida a possibilidade de praticar um acto administrativo
com eficácia diferida; ou seja, conceder a isenção com base na verificação em concreto do pressuposto em falta do qual dependeria
a concessão da isenção, nos termos dos arts. 121.o, 127.o, n.o 1, e
129.o, al. b), artigos esses que foram assim violados pelo acórdão
recorrido.
R. Sendo certo que da interpretação do Acórdão recorrido resulta
que no caso dos benefícios fiscais dependentes de reconhecimento
a constituição do direito subjectivo à isenção decorreria do reconhecimento, o que contraria a eficácia declarativa do reconhecimento
consagrada no n.o 2 do artigo 4.o do EBF.
S. O disposto no artigo 14.o do EBF - que regula o processo de
reconhecimento de benefícios fiscais - não é conjugável com artigo 11.o
do mesmo diploma, o qual se refere momento relevante para a constituição do direito e não ao momento relevante para reconhecimento
da isenção.
T. Assim, a prova da verificação dos pressupostos a que se refere
a alínea c) do n.o 1 do artigo 14.o necessária para o reconhecimento
da isenção, não corresponde à prova da verificação em concreto dos
pressupostos constantes no artigo 36.o do EBF, sendo suficiente, no
quadro de um pedido de reconhecimento sujeito condição suspensiva,
como ocorreu nos presentes autos, a prova da existência da condição,
pelo que é incorrecta a interpretação desta norma constante do Acórdão recorrido;
U. Por fim, o processo de consulta prévia previsto no artigo 17.o
não decorre que esse seja o único processo que se abre ao contribuinte
no caso de não estarem verificados os pressupostos previstos no artigo 36.o do EBF, pois a lei consagra uma mera possibilidade nesses
casos, sendo perfeitamente possível recorrer ao processo de reconhecimento para efeitos de solicitar a declaração de um direito sob
condição da verificação dos respectivos pressupostos, no caso de esta
verificação futura ser, desde logo, demonstrável, o que igualmente
ocorreu nos presentes autos.
V. Assim, porque dos artigos invocados no acórdão recorrido não
decorre a exigibilidade da verificação, concreta e à data do requerimento para efeitos de reconhecimento do beneficio fiscal, dos pressupostos previstos no artigo 36.o do EBF, o Acórdão recorrido viola
as referidas normas devendo por isso, conceder-se provimento ao
presente recurso, anulando-se o despacho do Senhor Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais, por violação de lei.
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Contra-alegou o recorrido, sustentando que deve ser negado provimento ao recurso.
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 fixada no TCA:
a) A Tejo Energia - Produção e Distribuição de Energia Eléctrica,
SA, tem por objecto social a produção, transporte e distribuição de
energia eléctrica em alta, média e baixa tensão, bem como todas
as actividades conexas ou afins e está matriculada na CRC de Lisboa,
3a secção, matrícula n. 1169/921104 - cfr. certidão junta ao apenso
administrativo.
b) A Recorrente foi constituída no âmbito do projecto respeitante
à aquisição à EDP - Electricidade de Portugal, SA., e subsequente
exploração, da Central Termo Eléctrica do Pego.
c) Para financiamento de tal projecto, em regime de “project finance” a Tejo Energia, SA, contraiu, em 1993:
- financiamentos sob a forma de abertura de crédito no mercado
doméstico, junto de um sindicato bancário constituído apenas por
bancos residentes, no montante de Esc. 56.200.000.000$00, denominado “Escudo Facility Agreement”.
- financiamentos junto de um outro sindicato bancário, composto
exclusivamente por bancos não residentes, no montante de DM
1.140.000.000, denominado “Offshore Facility Agreement”.
- empréstimos junto dos seus accionistas, sob a forma de suprimentos, no montante global máximo de ECU 149.789.749.
d) Em Junho de 1997, a Tejo Energia, SA., após negociações relativas ao refinanciamento do citado projecto, contratou um novo
financiamento (“Novo Financiamento”) e contratou também a reconversão dos financiamentos referidos no número antecedente e,
por virtude dessa reconversão:
1.) Relativamente aos capitais provenientes do estrangeiro incluídos
em cada um dos financiamentos acima referidos, a Tejo Energia,
SA., requereu, ao abrigo do artigo 36.o do EBF, reconhecimento da
isenção de IRC a cuja retenção se encontra obrigada, incidente sobre
os rendimentos derivados dos juros incidentes sobre os mesmos.
Tais isenções foram-lhe concedidas através dos Despachos do Sr.
SEAF, de 14/2/1994 e 21/10/1996, ambos proferidos no âmbito do
processo n.o 231/93 - cfr. processo instrutor.
2.) Relativamente ao empréstimo que contraíra no mercado doméstico através do designado Escudo Facility Agreement referido,
no montante de Esc. 56.200.000.000$00, a Tejo Energia, SA, requereu,
em 17/6/1997, a isenção prevista no artigo 36.o do EBF, relativamente
aos juros decorrentes desse citado financiamento (Escudo Facility
Agreement), na medida em que o mesmo fosse concedido por bancos
não residentes.
Este pedido de isenção deveu-se a:
- Ter a recorrente entendido que se verificavam agora, também
relativamente a tal financiamento, os pressupostos que haviam justificado a concessão da isenção aos anteriores financiamentos de origem externa, na medida em que era concedido por bancos não
residentes.
- No quadro do acordo alcançado no âmbito da reconversão de
financiamento global do projecto, os bancos financiadores terem exigido a eliminação da restrição de sindicação.
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Este pedido de isenção veio a ser indeferido por Despacho do
Sr. SEAF, de 2/2/1998.
e) Esse despacho, que é o recorrido, é do teor seguinte:
«Indefiro com base nos fundamentos constantes na presente informação. Envie-se cópia desta informação ao Grupo de Trabalho
dos Benefícios Fiscais e ao CEF para reflexão (ponto “7 desta
informação”).»
f) Tal despacho foi exarado numa informação elaborada em 16/10/97
pelos serviços da AT na qual foram também exarados estes outros
despachos:
Despacho do Sr. Director de Serviços, de 19/12/97:
«Confirmo.
Afigura-se-me ser de indeferir o pedido com os seguintes fundamentos:
1) Nos termos do artigo 11.o do EBF o direito aos benefícios fiscais
deve reportar-se à data de verificação dos respectivos pressupostos.
2) Como medida de controlo, a isenção prevista no artigo 36.o
do EBF deverá ser concedida relativamente ao juros devidos mediante
contrato de empréstimo, celebrado com entidade com residência, sede
ou direcção efectiva no estrangeiro, sendo ainda condição necessária,
que esse contrato não seja negociável com entidades residentes.
À Consideração Superior.»
- Despacho do Sr. Subdirector -Geral do IR, de 29/12/97:
«Concordo ser de indeferir pelos fundamentos expressos. À consideração Superior.»
- Despacho do Sr. Director -Geral dos Impostos, de 30/12/97:
«Concordo, no sentido do indeferimento. À consideração do Senhor
SEAF.»
-Despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de
11/11/99: «Concordo no sentido do indeferimento. À consideração
do Senhor SEAF.»
g) A informação elaborada em 8/10/99 pelos serviços da AT (pela
DSBF), na qual foram exarados todos os supra citados despachos,
é do seguinte teor no que ao caso importa:
«3. A concessão sucessiva de benefícios fiscais às operações de
financiamento externo realizado pela “Tejo Energia” foi fundamentada no art. 36o do EB - aprovado pelo Decreto-Lei n.o 215/89, de
1 de Julho, norma que confere ao Ministro das Finanças a faculdade
de conceder isenção total ou parcial de IRC relativamente a juros
de capitais provenientes do estrangeiro, representativos de empréstimos a empresas que prestem serviços públicos, desde que os credores
tenham a residência, sede ou direcção efectiva no estrangeiro.
4. Face ao estatuído na citada norma fiscal, a atribuição de isenção
com incidência em IRC fica subordinada à verificação dos seguintes
pressupostos:
- existência de juros de capitais provenientes do estrangeiro representativos de empréstimos;
- tenha a entidade credora residência, sede ou direcção efectiva
no estrangeiro;
- ser a entidade devedora prestadora de serviço público;
Todavia, no âmbito da concessão de crédito à empresa para o projecto de exploração da “Central Termoeléctrica do Pego” constata-se
que foi negociado no “mercado doméstico, junto de um sindicato
bancário constituído apenas por bancos residentes o contrato de empréstimo no montante de Esc. 56.200.000.000$00 (cinquenta e seis
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mil e duzentos milhões de escudos) “cuja natureza e características
não se revelam conexas com os pressupostos cumulativos exigidos,
nomeadamente no que concerne à origem dos capitais e à localização
da sede da entidade credora.
5. Efectivamente, a argumentação aduzida pela empresa para fundamentar a sua pretensão revela uma ambiguidade factual no pedido
de isenção na medida em que ao fazer repercutir o benefício fiscal
sobre os rendimentos derivados dos juros do empréstimo bancário
no montante de Esc. 56.200. 000. 000$00 organizado com operadores
e capitais nacionais, preconiza, concomitantemente, que parte desse
financiamento poderá, eventualmente, ser contraído junto de bancos
não residentes.
6. Ora, um dos princípios fundamentais consagrados no Estatuto
dos Benefícios Fiscais apenas faculta o direito aos benefícios quando
estiverem reunidos os respectivos pressupostos (art. 11.o), isto é desde
que verificadas as circunstâncias e as condições de facto e de direito
de que depende a sua atribuição e não sobre uma dada situação
tributária ainda não concretizada. A Administração fiscal deve decidir
sobre situações tributárias actuais e não sobre uma situação tributária
hipotética, salvo no âmbito do processo de consulta prévia previsto
no art. 17.o do EBF: circunstância que, mesmo neste tipo de consulta,
não exime os contribuintes de requerer o reconhecimento do benefício
fiscal respectivo quando verificada a situação tributária concreta.
7. Consequentemente, antes de verificados os pressupostos dos benefícios fiscais previstos na lei não podem os mesmos ser objecto
de concessão, pelo que se conclui, que, nesta fase do processo não
estão reunidos os requisitos de enquadramento da referida norma
fiscal susceptível de merecer atendimento a pretensão requerida. Todavia, convém notar que a existência cumulativa de múltiplos benefícios fiscais incidentes sobre juros de dívidas sucessivas relacionados
com um só empréstimo externo (financiamento original) deve merecer
uma ponderação e reflexão doutrinal, na medida em que, o objectivo
e o sentido finalístico do benefício não é propriamente abranger situações de permanentes financiamentos para pagamento de dívidas
por incumprimento das obrigações subjacentes ao contrato de mútuo.
À Consideração Superior.
Direcção de Serviços dos Benefícios Fiscais, 16 de Outubro de
1997. - A Técnica-Economista, Margarida Canhota.»
3. São várias as questões postas à consideração deste Supremo
Tribunal. Vejamos cada uma de per si.
a) Nas 4 primeiras conclusões das alegações de recurso, a recorrente
insurge-se contra o acórdão recorrido, arguindo-o de nulidade, por,
no seu entender, estar vedado ao Tribunal recorrido alterar a matéria
de facto já fixada no acórdão anulado, sem explicitar as razões dessa
mudança.
Mas não é assim. Na verdade, anulado um acórdão, deixa este
de figurar na ordem jurídica, pelo que o novo aresto não está subordinado ao anterior, maxime no tocante à matéria de facto que
se tem como provada. Ponto é que o acórdão recorrido fundamente
o seu juízo quanto à matéria de facto que dá como provada. O que,
no caso acontece.
Não ocorre assim a alegada nulidade, pelo que improcedem as
ditas conclusões.
b) Defende igualmente a recorrente (conclusões I e J) que o acórdão
é nulo porque um dos fundamentos utilizados está em manifesta oposição com a decisão sob recurso.
Não pensamos assim.
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Na verdade, a nosso ver, o citado fundamento conduz à decisão
produzida, pelo que não procede também esta alegada nulidade.
c) Defende ainda a recorrente (conclusões K, L e M) que o acórdão
violou o caso julgado formal, resultante de anterior decisão deste
STA, e ainda o disposto no art. 660.o, no 2, do CPC.
Mas também aqui não tem razão.
É certo que o acórdão deste STA, proferido nestes autos, anulou
o primitivo acórdão do TCA, por omissão de pronúncia.
Escreveu-se no citado aresto:
«Ora, na conclusão II das alegações para o TCA, a recorrente
havia suscitado um vício de violação de lei do despacho recorrido
por erro nos pressupostos de direito e de facto: socorrer-se o mesmo
de elementos estranhos ao art. 36.o do EBF e inexistência de incumprimento de qualquer obrigação subjacente ao contrato de mútuo
...
Sendo que o aresto recorrido não apreciou efectivamente tal alegação . . .»
Sobre esta questão escreveu-se no acórdão sob censura:
«Seja como for, mesmo que se entendesse que o aludido comentário
tecido no ponto 7, in fine, da Informação é parte integrante da fundamentação do acto recorrido, é nosso entender que a solução que
se vier a encontrar para a única questão a decidir nos autos e que
é a da impossibilidade de concessão do benefício previamente à verificação dos respectivos pressupostos, prejudica a apreciação do invocado vício de violação de lei por o acto recorrido se ter socorrido
de elementos estranhos ao art. 36.o do EBF e por inexistência de
“incumprimento de qualquer obrigação subjacente ao contrato de
mútuo”.
Significa isto que se a resposta à questão decidenda for no sentido
de que não se mostram verificados os pressupostos de que a lei faz
depender a concessão do benefício fiscal, prejudicada fica toda e qualquer outra das questões suscitadas (melhor dizendo, argumentos utilizados pela recorrente.»
Quer isto dizer que no acórdão recorrido se emitiu pronúncia, não
se desrespeitando assim o caso julgado formal. Nem se cometeu qualquer nulidade. Pode, isso sim, é ter sido cometido um erro de julgamento. Veremos depois que não. E o acórdão recorrido pronunciou-se sobre todas as questões submetidas à sua apreciação.
Não procede pois esta questão suscitada pela recorrente.
d)Questiona depois a recorrente o probatório (conclusões F e G).
Tem razão a recorrente.
Na verdade, face aos documentos juntos aos autos, altera-se a al.
d) do probatório (como é consentido pelo art. 712.o, nos 1, al. a),
e 2, do CPC e pelo art. 21.o do anterior ETAF), nos termos sugeridos
pela recorrente, que fica assim com a seguinte redacção:
«d). A Recorrente:
aa) requereu, em 1993, ao abrigo do artigo 36o do EBF, reconhecimento da isenção de IRC a cuja retenção se encontra obrigada,
incidente sobre os rendimentos derivados dos juros incidentes sobre
os capitais provenientes do estrangeiro incluídos nos financiamentos
obtidos junto do sindicato bancário composto exclusivamente por bancos não residentes e nos empréstimos obtidos, na forma de suprimentos, junto dos accionistas acima referidos.
Tal isenção foi-lhe concedida através do despacho do Sr. SEAF
de 14/2/1994 proferido no âmbito do processo n.o 231/93;
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bb) requereu, em 1996 - e no pressuposto de poder vir retitular
os financiamentos contraídos junto do sindicato bancário composto
exclusivamente por bancos não residentes e os empréstimos obtidos,
na forma de suprimentos, junto dos accionistas através da concessão
de novos financiamentos - a isenção de IRC prevista no artigo 36o
do EBF para os rendimentos derivados dos juros dos financiamentos
referidos em Anexo ao requerimento, na medida em que tais empréstimos viessem a ser, em cada momento, contraídos junto de Bancos
não residentes.
Tal isenção foi-lhe concedida através do despacho do Sr. SEAF
de 21/10/1996 proferido no âmbito do processo n.o 231/93.”
cc) “Em Junho de 1997, a Recorrente, após negociações relativas
ao refinanciamento do citado projecto, contratou um novo financiamento (“Novo Financiamento) e contratou também a reconversão
dos financiamentos originais referidos em 3. supra, e por virtude dessa
reconversão, requereu, em 17.06.1997, a isenção prevista no artigo
36.o do EBF: relativamente aos juros decorrentes do empréstimo que
contraíra no mercado doméstico através do designado escudo Facility
Agreement referido, no montante de Esc. 52.200.000.000$00, na medida em que o mesmo fosse concedido por bancos não residentes.
Tal requerimento foi indeferido por Despacho do Senhor Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, de 10 de Fevereiro de 1998.»
e) Quanto à questão de fundo.
Defende-se no acórdão recorrido que o “benefício fiscal nasce no
momento em que se verificam os respectivos pressupostos e os efeitos
do acto de reconhecimento reportam-se à mesma data, por isso não
sendo possível a eventual atribuição de eficácia diferida”, pelo que
“a verificação dos citados tem de operar-se previamente à emissão
do acto de reconhecimento de isenção”.
Escreveu-se nomeadamente no citado aresto:
«O caso sub judicio, em que se trata de uma isenção ao abrigo
do art. 36.o do EBF, insere-se num acto de reconhecimento que carece
de requerimento do interessado posteriormente à ocorrência do facto
tributável, em similitude com os casos dos benefícios a que se reportam, designadamente, os arts. 42.o, 44.o, 45.o, 47.o, 48.o e 49.o do
mesmo Estatuto.
Assim, não merece qualquer censura o despacho recorrido quando
nele se consigna que não se mostram comprovados e verificados os
pressupostos objectivos estabelecidos nos Art.os. 11.o e 36.o do EBF
visto que o referido empréstimo de 56.200.000$00 não havia sido constituído junto de credores não residentes e inexistiam juros de capitais
provenientes do estrangeiro, faltando fundamento legal para a pretendida isenção.»
Merece realmente o nosso acordo este entendimento.
Na verdade, assentamos também nós que os pressupostos para a
isenção têm que se mostrar preenchidos aquando da decisão sobre
o pedido de isenção.
Isto numa interpretação adequada das normas respectivas (arts. 36.o
e 11.o do EBF, na redacção então vigente).
Vejamos o que dizem tais normativos.
Art. 36.o (hoje, art. 27.o):
“O Ministro das Finanças pode, a requerimento e com base em
parecer fundamentado da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, conceder isenção total ou parcial de IRS ou de IRC, relativamente a juros de capitais provenientes do estrangeiro, represen-
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tativos de empréstimos e rendas de locação de equipamentos importados, de que sejam devedores o Estado (...) e as empresas que
prestem serviços públicos desde que os credores tenham residência,
sede ou direcção efectiva no estrangeiro.
Art. 11.o O direito aos benefícios fiscais deve reportar-se à data
da verificação dos respectivos pressupostos, ainda que esteja dependente de reconhecimento declarativo pela administração fiscal ou de
acordo entre esta e a pessoa beneficiada, salvo quando a lei dispuser
de outro modo.»
A nosso ver, os pressupostos referidos e exigidos no art. 36.o (juros
de capitais provenientes do estrangeiro, representativos de empréstimos, empresas que prestem serviços públicos e credores que tenham
residência, sede ou direcção efectiva no estrangeiro) devem co-existir
à data da decisão sobre o requerimento da concessão de isenção.
Navegando nestas águas, o acórdão recorrido não merece censura.
Por outras palavras: o reconhecimento do benefício não pode ter
eficácia diferida.
Escreveu-se no acórdão deste STA de 3/7/2002 (rec. n.o 99/02):
«(. . .) o reconhecimento do dito benefício tem natureza declarativa,
depende, para além do mais, da prova da verificação dos respectivos
pressupostos e é precedido do parecer da Direcção-Geral dos
Impostos.
Dito de outro modo, tal reconhecimento não pode ter lugar enquanto não for feita a prova nem emitido o dito parecer.
Assim sendo, o dito reconhecimento, na medida em que carece
previamente, da prova dos respectivos pressupostos e da emissão do
parecer da Direcção Geral, não pode ter eficácia diferida, sujeita
à verificação futura dessas duas condicionantes (. . .).»
Refira-se, num parêntesis final, que a recorrente sustenta que o
despacho recorrido sofre de dois outros vícios de violação de lei (vide,
supra, 1.H. i e ii).
Porém, são vícios (não do acto, mas de fundamentos do próprio
acto) cujo conhecimento é absolutamente despiciendo, por isso que
são aspectos que, mesmo a considerarem-se procedentes, não contendem com a decisão impugnada.
Na verdade, e como se colhe da leitura respectiva, reportam-se
a fundamentos (argumentos, na tese do acórdão recorrido), que mesmo a procederem, não alteram a decisão, pois que a fundamentação
do despacho impugnado na sua última vertente (vide supra, 1, H,
iii) tem por si a virtualidade bastante para justificar o indeferimento
da pretensão da recorrente.
É certo que a questão suscitada em H), ii), que a seguir se transcreve,
mereceria um tratamento autónomo, aprofundado e de solução complexa. Se fosse caso disso.
Vejamos o que se escreveu em H), ii):
«(ii) vício de violação de lei, por violação do disposto no artigo
o
36 do EBF, na parte em que o despacho recorrido justifica o indeferimento do reconhecimento do beneficio com base num requisito
adicional - o da necessidade do empréstimo ser celebrado originariamente com entidade não residente, não podendo, nos termos do
empréstimo, ser transmitido a entidade residente.»
Estamos realmente perante uma questão complexa, que mereceria
um amplo desenvolvimento. Na verdade, é questionável se um tal
empréstimo deveria ser celebrado, originária e necessariamente, com
entidade não residente, com a inerente impossibilidade de transfe-
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rência de empréstimo de entidade residente para entidade não residente, para efeito do benefício fiscal aqui em causa.
Porém, o problema não se põe, por isso que essa transferência
não se efectivou, como resulta aliás do teor do requerimento em
que se solicitavam os pertinentes benefícios fiscais.
São do seguinte teor os n.os 10 e 12 desse requerimento (vide fls.
23 e 24):
«10. Atento o exposto, vem a Tejo Energia requerer a isenção
prevista no artigo 36.o do EBF e correspondente dispensa de retenção
na fonte, relativamente aos juros decorrentes do empréstimo referido
no n.o 2, supra, originalmente contraído no mercado doméstico, no
montante de 56.200.000.000, na medida em que tal empréstimo seja
concedido por bancos não residentes.
(. . .).
12. Sendo ainda certo que, por força das sindicações dos empréstimos, bancos não residentes poderão alterar a sua participação no
montante global de crédito concedido, vem a Tejo Energia requerer
que a isenção de retenção na fonte de IRC relativamente ao empréstimo em Escudos referido no parágrafo 10, supra, abranja os
rendimentos derivados dos juros correspondentes à parcela de capital
mutuada em cada momento por bancos não residentes, ao longo da
vida do mesmo.»
E daí o pedido final:
«Nestes termos e com estes fundamentos, vem a Tejo Energia requerer a V. Exa isenção total de IRC incidente sobre os rendimentos
derivados dos juros do empréstimo bancário supra mencionado, na
medida em que tal empréstimo seja, em cada momento, contraído
junto de bancos não residentes.»
Ou seja: a recorrente reporta-se, também aqui, a situações ainda
não concretizadas, meramente hipotéticas. O que, como vimos não
é consentido pelo referido art. 36.o do EBF.
E daí que esta relevante questão não possa ser apreciada, porque
se trata de situação hipotética, diferida no tempo. Logo, e no caso
concreto, questão absolutamente despicienda.
Não procedem pois as restantes conclusões das alegações de recurso.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 450 euros
e a procuradoria em 50%.
Lisboa, 23 de Novembro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.

Acórdão de 23 de Novembro de 2004.
Assunto:
Oposição. Ilegalidade concreta da liquidação.
Doutrina que dimana da decisão:
Não pode a oposição fundamentar-se na ilegalidade concreta
da liquidação sempre que o acto tributário da liquidação
possa ser contestado no processo de impugnação.

Recurso n.o 613/04. Recorrente: TRADER - Investimentos Comerciais
Internacionais, Lda. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo
Juiz Cons.o. Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Trader - Investimentos Comerciais Internacionais, L.da, recorre
da decisão que, no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa,
o
3. Juízo, 2.a Secção, rejeitou liminarmente a oposição instaurada
contra a execução por dívida de IVA.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
a) A cobrança de juros compensatórios referente ao IVA em causa
não deve ser aplicada ou cobrada, uma vez que aquele imposto sobre
o valor acrescentado foi já pago ou compensado pela recorrente, não
sendo devidos juros.
b) A oposição à execução deve ser admitida e considerada provada
como fundamento das alíneas f) e h) do n.o 1 do artigo 286o, do
CPT, hoje no art.o 204.o, als. g) e i), do CPPT.
c) A deixar-se continuar a execução existe duplicação de cobrança
e colecta sobre a recorrente.
d) Deve em consequência ser extinta a execução e revogada a sentença proferida nos presentes autos.
e) Considerar-se a oposição como produzindo o efeito da impugnação da liquidação, se de outro modo não se entender.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que
não se mostra alegado nenhum dos fundamentos previstos no
art.o 204.o do CPPT nomeadamente o pagamento da quantia exequenda e a duplicação de colecta.
2. A decisão recorrida rejeitou liminarmente a oposição instaurada
contra a execução por dívida de IVA por não se enquadrar o alegado
em quaisquer dos fundamentos de oposição.
Acrescentou que não ocorre dupla tributação porquanto nenhum
imposto está a ser cobrado duas vezes pois que, na sua perspectiva,
estão a ser-lhe cobrados juros que não são devidos.
Acrescenta que o que verdadeiramente vem invocado é uma ilegal,
por fundada em errónea apreciação dos factos, liquidação de IVA
e consequente liquidação de juros compensatórios mas tal questão
diz respeito à legalidade da liquidação de IVA cuja apreciação está
excluída do âmbito da oposição.
3. Continua a recorrente a sustentar, nas conclusões das suas alegações, que a cobrança de juros compensatórios referente ao IVA
em causa não deve ser aplicada ou cobrada, uma vez que aquele
imposto sobre o valor acrescentado foi já pago ou compensado pela
recorrente, não sendo devidos juros, que a oposição à execução deve
ser admitida e considerada provada como fundamento das alíneas f)
e h) do n.o 1 do artigo 286o, do CPT, hoje no art.o 204.o, als. g)
e i), do CPPT, que a deixar-se continuar a execução existe duplicação
de cobrança e colecta sobre a recorrente, que deve, em consequência,
ser extinta a execução e revogada a sentença proferida nos presentes
autos e que deve considerar-se a oposição como produzindo o efeito
da impugnação da liquidação, se de outro modo não se entender.
Dois outros processos da mesma recorrente e com conclusões de
alegações em tudo semelhantes às dos presentes autos foram já apreciados neste STA o qual confirmou a decisão recorrida.
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Tal jurisprudência (cfr. STA 8-6-2004, Rec. 277-04, e 29-9-2004,
Rec. 251-04) é de acompanhar o que, de perto, faremos.
Com efeito a execução fiscal a que foi deduzida a presente oposição
respeita a juros compensatórios relativos a IVA, conforme afirma
a recorrente no ponto n.o 1 da sua petição inicial.
E em tal petição defende, ainda, a ora recorrente que não existe
a dívida de IVA uma vez que, mediante a execução, se vê “forçada
a pagar uma importância que, de facto, já pagou, ou compensou”
e que, “não existindo fundamento para a cobrança daquele IVA, não
haverá lugar a juros compensatórios”.
E nas alegações de recurso reafirma que o IVA está pago e compensado, que ao insistir-se na cobrança do IVA e juros compensatórios
respectivos a Fazenda Pública está a embolsar em dobro aquilo que
a recorrente já pagou ou compensou, e que existe sobre a recorrente
a tentativa de uma duplicação de colecta e aplicação de juros sobre
uma importância já paga ou comprovada.
Daí que a oponente defenda, em síntese, que, não havendo dívida
de imposto, não são devidos os juros compensatórios.
Contudo e conforme afirmou a jurisprudência citada as questões
atinentes à legalidade da divida estão excluídas do âmbito da oposição.
Como se escreveu no primeiro acórdão citado a oponente, contrariamente ao que afirma, não se acolhe ao abrigo de nenhuma das
alíneas g) e i) do n.o 1 do artigo 204.o do CPPT por um lado, por
a duplicação de colecta que alega não respeitar à quantia exequenda,
emergente de juros compensatórios, mas ao montante do imposto
que motivou a liquidação de tais juros e por outro lado, porque o
fundamento da oposição envolve apreciação da legalidade da liquidação, já que pretende que não há fundamento legal para os falados
juros pois que o que a oponente invoca é, afinal, a ilegalidade da
dívida de juros compensatórios, por estar paga a dívida de imposto,
não sendo, assim, devidos tais juros.
Nesta perspectiva poderia eventualmente, como a recorrente solicita, convolar-se o processo de oposição em impugnação nos termos
dos artigos 97.o, n.o 3, da Lei Geral Tributária e 98.o, n.o 4, do CPPT,
mandando-se seguir a forma de processo adequada ou seja o de impugnação judicial da liquidação em lugar da, indevidamente escolhida
pelo recorrente, oposição à execução fiscal.
Contudo a tal obsta, no caso, o pedido formulado, que é o de
“considerar provada e procedente a presente oposição, e não provada
e improcedente a execução fiscal agora iniciada, devendo aquela mesma execução dar-se por extinta”.
Acresce que não consta do articulado inicial, qualquer pedido, ainda
que implícito, que possa ser satisfeito no processo de impugnação
judicial pois que a oponente, embora estribada na ilegalidade da liquidação, sempre visou, e só, a extinção da execução, não revelando
pretender atingir ao acto de liquidação.
Nesta perspectiva não é possível ao Tribunal a quo determinar
o prosseguimento do processo na forma de impugnação judicial, para
que sob tal forma viesse a ser decidida a sua pretensão.
Assim sendo improcedem as conclusões das alegações do recurso.
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4. Termos em que se acorda em, negando provimento ao recurso,
confirmar o despacho impugnado.
Custas a cargo da recorrente fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 23 de Novembro de 2004. — António Pimpão (relator) —
Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 23 de Novembro de 2004.
Assunto:
Nulidade da sentença por omissão de pronúncia. Avaliação
por métodos indirectos. Revisão da matéria tributável. Acordo dos peritos. Impugnação judicial do acto de liquidação
sequente.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Não enferma de nulidade por omissão de pronúncia a
sentença que se não pronuncia sobre o vício de forma
que, a final da petição de impugnação do acto tributário
de liquidação, o impugnante lhe imputa, porém, sem alegar quaisquer factos consubstanciadores de tal vício, nem
invocar o respectivo direito.
II — Não ofende os artigos 20.o, n.o 1, e 268.o, n.o 4, da Constituição o artigo 86.o, n.o 4, da Lei Geral Tributária,
interpretado com o sentido de obstar a que, na impugnação do acto tributário de liquidação, se invoque a falta
de pressupostos para o recurso a métodos indirectos,
quando a liquidação teve por base o acordo obtido no
processo de revisão da matéria tributável, e esse acordo
abrangeu, expressamente, a questão da convergência daqueles pressupostos.
Recurso n.o n.o 656/04. Recorrente: ALFATUBO - Empresa de Plásticos Técnicos, Lda. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo
Juiz Cons.o Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):
1.1. ALFATUBO - EMPRESA DE PLÁSTICOS TÉCNICOS,
LDA., com sede em Serzedo, Vila Nova de Gaia, recorre da sentença
do Mm.o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou
improcedente a impugnação dos actos de liquidação, adicionais, de
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo
aos exercícios dos anos de 1996 e 1997.
Formula as seguintes conclusões:
«A) O art.o 86.o, da L.G.T., a coberto do qual a impugnação foi
julgada improcedente e inconstitucional;
B) A norma aplicável ao caso sub iudice teria de ser o art.o 89.o
do CPT e não o art.o 86.o, n.o 4, da L.G.T.;
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C) Apenas o fundamento do quantum da matéria colectável estaria
associado ao acordo na comissão de Revisão;
D) Ficaram por apreciar todos os outros invocados na p.i. da impugnação judicial;
E) Violou, a sentença recorrida os arts. 20, n.o 1, e 268.o n.o 4,
da Constituição da República Portuguesa e 84.o, n.o 2, 89.o, n.o 1,
120.o, alínea a), 136.o, n.o 1, todos do revogado C.P.T. e ainda, o
art.o 668.o, n.o 1, alíneas c) e d), do Código de Processo Civil.
NESTES TERMOS, nos demais de direito (...) deve o presente
recurso proceder, revogando-se in totum a decisão recorrida, com
as legais consequências (. . .)”.
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O M.mo Juiz proferiu despacho no qual considerou não incursa
em nulidade a sua sentença, que sustentou.
1.4. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso não merece provimento, por não se verificarem,
quer as nulidades da sentença que lhe são assacadas, quer a inconstitucionalidade do artigo 86.o, n.o 4, da Lei Geral Tributária (LGT).
1.5. O processo tem os vistos dos Ex.os Juízes-Adjuntos.
2. Vem estabelecida a factualidade seguinte:
«1 A impugnante foi alvo de uma acção de fiscalização tributária,
por parte dos Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária, cujas
conclusões constam dos documentos de fls. 52 a 77 do p. a. apenso,
cujo teor se dá integralmente por reproduzido;
2 Com base em tais conclusões, foram-lhe efectuadas correcções
técnicas que originaram as liquidações adicionais de IRC, relativo
aos anos de 1996 e 1997, nos montantes de 13.888.978$00 e
15.445.743$00, conforme douta petição inicial a fls. 2 e seguintes e
documentos a fls. 91 a 99 do p. a. apenso, cujo teor se dá por integralmente por reproduzido;
3 Os motivos subjacentes às correcções efectuadas são os constantes
de informação constante de fls. 68 a 70 do p. a. apenso, cujo teor
se dá por reproduzido;
4 A impugnante interpôs, nos termos do artigo 91.o da Lei Geral
Tributária, para a Comissão de Revisão, um pedido de revisão da
matéria tributável fixada por métodos indiciários em sede de IRC,
relativamente aos anos de 1996 e 1997, nos montantes de
13.888.978$00 e 15.445.743$00, respectivamente, conforme douta petição de fls. 2 e seguintes e documentos a fls. 41 a 49, cujo teor
se dá por integralmente por reproduzido;
5 Os fundamentos invocados pela impugnante na petição apresentada são os constantes da informação a fls. 48 e 49, cujo teor
se dá por integralmente reproduzido;
6 Por deliberação da Comissão de Revisão de 9 de Novembro
de 2001, mediante acordo dos vogais da Contribuinte e da Fazenda
Pública, expressamente referido e justificado na acta da reunião, o
IRC em falta foi fixado nos montantes de Esc. 25.604.068$00,
35.552.199$00 e 0$00, para os anos de 1996, 1997 e 1998, respectivamente, conforme cópia da acta n.o 217, de fls. 41 a 49, cujo teor
se dá integralmente por reproduzido.
7 [1, no original] Do relatório da fiscalização efectuada inserto
a fls. 68 e seguintes do p. a. apenso, consta que:
«MOTIVOS E EXPOSIÇÕES DOS FACTOS QUE IMPLICAM
O RECURSO A METÓDOS INDICIÁRIOS:
Em face do já atrás exposto, nomeadamente:
- Do teor da “Denúncia” em Anexo I, que se refere expressamente
que o sujeito em causa “ALFATUBO” emitiu durante os anos de
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1996 e 1997, regularmente facturas para a sua “cliente” “POLINTER”,
facturas falsas e/ou de favor, porque os materiais referidos nessas
facturas nunca deram entrada na “POLINTER”, e o relacionamento
comercial entre as duas empresas limitava-se ao lançamento de facturas e regularização contabilística das mesmas, não existindo na realidade qualquer venda; o valor total da facturação nestas condições
foi de 21.217.672$00 em 1996 e 24.857.500$00 em 1997;
- Dos elementos constantes da informação recebida da Direcção
de Finanças de Aveiro, em Anexo II, onde é confirmado o movimento
financeiro do pagamento das facturas falsas veiculadas na “Denúncia”
atrás referida;
- Da análise efectuada aos indicadores obtidos em face da contabilidade do sujeito passivo e indicadores do sector;
- Do aumento dos capitais próprios, consubstanciado nos valores
entregues e transferidos para Prestações Suplementares de Capital,
e/ou Prestações Suplementares de Capital, ao longo dos anos, conforme actas, em anexo VIII e não devidamente justificada a proveniência dos referidos valores;
- Do nível dos rendimentos declarados dos sócios e dos seus agregados familiares, ao longo dos últimos dez anos, conforme foi referido
nos pontos 2.9, 2.10 e 2.11 do capítulo III;
Conclui-se que o sujeito passivo - “ALFATUBO” - para além da
emissão das facturas em causa, terá efectuado vendas sem a emissão
dos respectivos documentos e com a consequente falta da liquidação
dos impostos devidos, de modo a gerar meios financeiros (dinheiro
líquido) que posteriormente deu entrada na empresa através de Suprimentos e/ou Prestações Suplementares de Capital e, ainda para
devolver aos sócios da empresa receptora das facturas de favor/facturas
falsas a base tributável contida nas mesmas (valor das facturas menos
o IVA liquidado nas mesmas.) A emissão de facturas de favor/facturas
falsas, nos anos de 1996 e 1997, nos montantes de 22.214.672$00
e 24.857.500$00, respectivamente, têm origem, e resultam do mesmo
facto - vendas sem emissão dos respectivos documentos - e serviram,
para além do mais, documentar custos no receptor, dar cobertura
a parte do volume de negócios não facturado e compor indicadores
do sector emitente. (. . .).
Assim, em face da situação exposta, e dada a impossibilidade de
obtermos outros elementos credíveis para quantificar o volume de
negócios não declarado e/ou simulado, e porque a conduta dos sujeito
passivo é fortemente indiciadora da existência de uma relevante economia paralela, procurando obter vantagens patrimoniais indevidas,
lesando o credor tributário (Estado) em matéria de IVA e IRC, propomos uma correcção ao volume de negócios para efeitos dos referidos
impostos, aos exercícios de 1996, 1997 e 1998, com base nos excedentes
líquidos libertos, provenientes da actividade paralela desenvolvida pela
empresa, e que são os valores que deram entrada na empresa, através
de suprimentos e/ou Prestações Suplementares de Capital; e o valor
do retorno da base tributável das facturas de favor/facturas falsas,
emitidas para a firma “POLINTER”, constantes da relação, em anexo
X, e a descrição dos respectivos movimentos a crédito da conta n.o
123/08.0007396.2, do Banco Pinto & Sotto Mayor - agência Macieira
da Cambra -, em nome de dois gerentes da “POLINTER”, e que
correspondem ao recebimento da base tributável das referidas
facturas.
2- Para os exercícios em causa, os valores acima indicados consubstanciam-se Base tributável das referidas facturas: 1996:
13
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21.049.350$00 e 1997: 28.858.000$00, e Suprimentos e/ou Prestações
Suplementares de Capital: 1996 - 3.000.000$00, 1997 - 39.700.000$00,
1998 - 27.200.000$00.
3- O total dos valores acima referidos, em cada um dos anos: 1996
- 24.049.350$00, 1997 - 64.558.000$00 e 1998 - 27.200.000$00, corresponderão à diferença entre compras e/ou outros custos relacionados
com estas, suportados à margem da contabilidade e as respectivas
vendas efectuadas na mesma situação, ou seja, a margem de lucro
obtida, em cada um dos exercícios.
4- Como a margem de lucro obtida com base nos elementos da
contabilidade, é variável, no triénio em análise (1996 a 1998), e a
obtida, em face dos indicadores do sector, também é bastante variável
de ano para ano, a média (do sector comercial e sector produtivo)
revelada pela própria contabilidade do sujeito passivo, do exercício
de 1998, ou sejam 42.0%, por ser, dos três anos, a mais elevada (...),
e também mais próxima da dos indicadores do sector da respectiva
unidade orgânica, e ainda, neste caso, menos punível para o sujeito
passivo.
5- Como resultado dos pressupostos acima numerados, o sujeito
passivo teria efectuado vendas, sem a emissão dos respectivos documentos e com a consequente falta de liquidação do imposto devido
(IVA, à taxa de 17%), e de igual modo não incluídas no apuramento
de resultados para efeitos de IRC, nos exercícios de 1996, 1997 e
1997 (. . .).
O sujeito passivo infringiu o disposto nos artigos 28.o e 40.o e 44.o
do Código de IVA e artigos 94.o e 96.o do Código de IRC, sendo
as penalidades as previstas no artigo 23.o do RJIFNA.”»
3.1. Impugnando as liquidações de IRC efectuadas com recurso
a métodos indiciários, imputou-lhes a agora recorrente ilegalidades
que resumiu como consistindo em “inexistência de facto tributário”,
“vício de forma”, “ausência ou vício de fundamentação legalmente
exigida”, e “errónea qualificação e quantificação dos valores tributáveis”.
A sentença recorrida começou por apreciar “a questão da (in)sindicabilidade contenciosa de acordo da comissão de revisão sobre a
fixação do valor tributável”, julgando “ilegal a interposição da presente
impugnação com base” nos fundamentos “errónea quantificação e
qualificação da matéria tributável, ilegalidade de recurso a métodos
indiciários e inexistência de facto tributário”. Considerou, para tanto,
a sentença, que, tendo havido acordo na comissão de revisão, na
qual estavam em causa, quer a quantificação da matéria colectável,
quer os pressupostos de utilização de métodos indiciários, esses fundamentos não podem voltar a ser usados contra o acto de liquidação.
De seguida, a sentença apreciou a fundamentação dos actos, concluindo que não havia vício relativo a ela.
Tal foi o que ditou a improcedência da impugnação.
A discordância da recorrente assenta, em súmula, no seguinte:
No que respeita à questão da impossibilidade de usar como fundamento da impugnação do acto de liquidação a falta de pressupostos
para o apuramento indiciário da matéria colectável, bem como a errónea quantificação dessa matéria, entende que a questão devia ter
sido apreciada à luz do artigo 89.o do Código de Processo Tributário
(CPT), e não à do artigo 86.o da LGT, que é materialmente inconstitucional, por violação dos artigos 20.o, n.o 1, e 268.o, n.o 4, da Constituição; e que só o quantum da matéria colectável foi objecto de
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acordo o âmbito da comissão de revisão. Para além disso, há na sentença oposição entre os fundamentos e a decisão, ao dizer-se que
a situação devia ser apreciada à luz do CPT ajuizando-a, porém, face
à LGT, o que torna a sentença nula.
A sentença é nula, ainda, ao deixar de apreciar “o vício de forma,
ausência ou vício de fundamentação legalmente exigida e mesmo a
inexistência de facto tributário”, que a impugnante invocara.
No despacho que se debruçou sobre as invocadas nulidades da
sentença, o M.mo Juiz, para julgar não ocorrer a resultante de oposição
entre os fundamentos e a decisão, apontou que nunca afirmara a
aplicabilidade do CPT em detrimento da LGT, ainda que tal afirmação
esteja contida num excerto de outra decisão judicial que transcreveu.
E, para decidir que a sentença não incorrera em omissão de pronúncia, esclareceu que tudo o que ficou por atender foram razões
ou argumentos invocados pela impugnante, e que o que concerne
à inexistência de facto tributário e à errónea quantificação e qualificação da matéria colectável são argumentos já apreciados pela comissão de revisão.
3.2. Importa começar pelo conhecimento das nulidades que vêm
apontadas à sentença recorrida.
Pode desde já avançar-se que não ocorre a que resultaria da oposição entre os fundamentos da sentença e a decisão.
Na verdade, a norma legal cuja aplicação a sentença anunciou e,
efectivamente, fez, foi a do artigo 86.o da LGT. O trecho em que
pode ler-se a afirmação tomada pela recorrente, segundo a qual a
lei aplicável ao caso é o CPT e não a LGT, integra a transcrição
feita de um acórdão de um tribunal superior, e refere-se, obviamente,
a um juízo desse tribunal, referido ao caso por si apreciado. Mas
não só não foi feita pelo Mm.o Juiz a quo, como não foi por ele
adoptada, no caso vertente.
Assim, não existe a apontada contradição nem, consequentemente,
a respectiva nulidade, que só ocorreria se a decisão estivesse em oposição com os fundamentos que a sustentam, como resulta do disposto
no artigo 125.o, n.o 1, do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), que estabelece a mesma disciplina do artigo 668.o
n.o 1 alínea c) do Código de Processo Civil (CPC). No caso concreto,
a nulidade invocada só se verificaria se o juiz tivesse apontado como
aplicável ao caso em apreço uma determinada disciplina legal e, ao
decidir, tivesse aplicado outra - o que não aconteceu. Quanto à nulidade resultante da falta de pronúncia sobre as questões da inexistência de facto tributário e dos vícios de forma, viu-se já que a
impugnante suscitou, na petição inicial, os vícios que ela mesma assim
enumerou: “inexistência de facto tributário”, “vício de forma”, “ausência ou vício de fundamentação legalmente exigida”, e “errónea
qualificação e quantificação dos valores tributáveis”.
A sentença, por seu turno, afirmou ser “ilegal a interposição da
presente impugnação com base” nos fundamentos “errónea quantificação e qualificação da matéria tributável, ilegalidade de recurso
a métodos indiciários e inexistência de facto tributário”, face ao acordo
obtido na comissão de revisão.
Em consequência de tal pronúncia - que, para o efeito que agora
nos ocupa, não interessa se é ou não correcta -, a sentença não se
ocupou, nem podia ocupar-se, da “inexistência de facto tributário”
e da “errónea qualificação e quantificação dos valores tributáveis”.
Sobravam para apreciar o “vício de forma” e a “ausência ou vício
de fundamentação legalmente exigida”.
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O vício relativo à fundamentação foi objecto de análise, concluindo
a sentença que “as liquidações adicionais em apreço mostram-se fundamentadas de forma bastante e suficiente”.
Mas é debalde que se procuram, na mesma sentença, algumas linhas
dedicadas ao “vício de forma”, para além do atinente à fundamentação.
Não estamos, ainda assim, perante falta de pronúncia sobre questão
que o juiz estivesse obrigado a apreciar.
Essas questões são, como flui do artigo do artigo 125.o, n.o 1, do
CPPT, conjugado com o artigo 660.o, n.o 2, do CPC, aquelas que
tenham sido submetidas à sua apreciação, para além das que se lhe
imponha conhecer por dever de ofício Ora, a verdade é que a impugnante, elencando, a final da petição inicial, o “vício de forma”
entre as ilegalidades que queria ver apreciadas, em momento algum
do seu articulado descreveu factos ou invocou normas jurídicas respeitantes a tal vício.
Ou seja, a questão, se foi anunciada, nunca foi enunciada, pelo
que o Tribunal de nada podia conhecer, por nada lhe ter sido dado
a conhecer...
O dever que ao juiz a lei atribui de apreciar todas as questões
que lhe sejam colocadas está em directa relação com o ónus do impugnante de alegar os fundamentos de facto e de direito em que
assenta a sua pretensão - cfr. o n.o 1 do artigo 108.o do CPPT e
a alínea c) do n.o 1 do artigo 467.o do CPC. Se o juiz incorre em
nulidade quando deixa de apreciar alguma questão que lhe tenha
sido proposta, em nulidade incorre, também, quando conhece de questão que lhe não tenha sido colocada e não seja de conhecimento
oficioso (vd. os artigos 125.o, n.o 1, do CPPT e 660.o, n.o 2, do CPC).
Assim, se, no nosso caso, o juiz tivesse apreciado um vício de forma
que a impugnante não invocara (apesar de, em vazio, o apontar, sem
dizer se o encontrava no acto [qual?], se no procedimento, e em
que consistia), é que haveria nulidade, essa por excesso de pronúncia.
Nada tendo dito sobre uma questão que a impugnante não colocava,
expondo a factualidade atinente, ainda que a enunciasse, o juiz não
incorreu em qualquer falta geradora de nulidade da sentença.
3.3. Para além das nulidades acabadas de apreciar, a recorrente
imputa à sentença erros de julgamento, a saber:
1.o - A norma aplicável ao caso não é a escolhida pela sentença
- o artigo 86.o, n.o 4, da LGT -, mas o artigo 89.o do CPT;
2.o - A norma daquele artigo 86.o é materialmente inconstitucional;
3.o - A inimpugnabilidade das questões objecto de acordo na comissão de revisão restringe-se ao quantum da matéria colectável.
3.4. Sobre a primeira questão, importa atentar em que a deliberação
terminal do procedimento de revisão da matéria tributável data de
9 de Novembro de 2001, e que a impugnação judicial do acto de
liquidação foi apresentada em 13 de Fevereiro de 2002.
Mal se percebe como e por que, vigorando a LGT desde 1 de
Janeiro de 1999, por força do disposto no artigo 6.o do decreto-lei
n.o 398/98, de 17 de Dezembro, não haveria ela de se aplicar ao
caso.
É certo que, como aponta a recorrente, os factos tributários são
anteriores à LGT, pois remontam a 1996 e 1997.
Mas o artigo 86.o da LGT não dispõe sobre os factos tributários,
nem sobre as suas consequências, mas sobre a impugnação judicial
dos actos de avaliação. E o acto de avaliação que nos importa - a
deliberação dos peritos no procedimento de revisão - é, como se
viu, de 9 de Novembro de 2001.
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Tanto basta para que não mereça censura a sentença, ao apreciar
a questão à luz do falado artigo 86.o, n.o 4, da LGT.
3.5. A não ser que, ao fazê-lo, haja aplicado norma inconstitucional,
como pretende a recorrente. É, dentro deste grupo, a segunda questão
que suscita.
Diz ela que os artigos 20.o, n.o 1, e 268.o, n.o 4, da Constituição
garantem tutela jurisdicional sem limites relativamente a actos que
afectem direitos ou interesses legalmente protegidos, o que torna materialmente inconstitucional a norma que tais limites estabeleça.
Mas, no caso, não estamos perante um acto administrativo que
afecte os direitos ou interesses da recorrente.
É que a fixação da matéria tributável, sendo assunto da competência
da Administração Tributária, foi objecto de um pedido de revisão
formulado pela ora recorrente, nos termos do artigo 91.o da LGT,
e a liquidação tomou por base o acordo a que chegaram os peritos
da Administração e da agora recorrente, tudo como consta da matéria
de facto fixada.
Ora, sendo, hoje, o perito designado pelo contribuinte para o procedimento de revisão um seu representante, o acordo em que ele
intervenha vincula o contribuinte, projectando-se na sua esfera jurídica. Agindo o seu perito em representação do contribuinte, não
pode este queixar-se senão de si - a não ser que o seu perito actue
para além dos poderes que lhe conferiu, que é questão que, no caso,
se não levanta.
Deste modo, estamos perante algo que não é um puro acto de
autoridade, cujo resultado se imponha ao contribuinte independentemente da sua vontade, mas perante um acordo entre um seu representante e o da Administração, vinculativo, aliás, para esta, e insusceptível, com a já apontada ressalva, de afectar os seus direitos
ou interesses - o acordo consubstancia, antes, a realização desses direitos ou interesses.
Não vemos, pelas razões expostas, que haja impedimento constitucional a que a lei não admita que se invoque, na impugnação
judicial do acto de liquidação, a errónea determinação da matéria
tributável com base em avaliação indirecta, nos casos em que aquela
matéria tenha sido encontrada mediante acordo obtido no processo
de revisão.
3.6. Já não será constitucionalmente admissível que, na mesma impugnação, o contribuinte fique proibido de invocar vícios ocorridos
no procedimento de avaliação indirecta e de revisão, excluídos do
âmbito do que foi objecto do acordo.
Esta é, também, a posição assumida na sentença impugnada, bem
como no parecer do Ministério Público junto deste Tribunal.
Na sentença lê-se que “a aplicação do n.o 4 do artigo 86.o ao caso
em apreço terá que ser feita de uma forma restritiva”, de onde, ”tal
inimpugnabilidade terá que ter restringia ao objecto do acordo obtido
no processo de revisão da matéria tributável”.
E no parecer do Ministério Público afirma-se que “uma interpretação da norma conforme ao princípio constitucional não deve precludir a impugnação judicial com fundamento em qualquer outra ilegalidade que não esteja conexionada com o acordo sobre a matéria
colectável obtido no procedimento de revisão”.
A posição da recorrente aproxima-se destas, mas tem uma nuance
relevante: para ela, e em súmula, o n.o 4 do artigo 86.o da LGT
só obsta a que, tendo havido o falado acordo, o contribuinte invoque,
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na impugnação da liquidação, a ilegal quantificação da matéria tributável o “quantum da matéria colectável”, na expressão que utiliza.
Mas não só.
O que o contribuinte não pode voltar a discutir, na impugnação
é tudo quanto foi incluído no acordo. “Na impugnação do acto tributário de liquidação em que a matéria tributável tenha sido determinada com base em avaliação indirecta, pode ser invocada qualquer ilegalidade desta, salvo quando a liquidação tiver por base o
acordo obtido no processo de revisão da matéria tributável regulado
no presente capítulo” - é o que estatui o n.o 4 do artigo 86.o da
LGT.
Diferentemente do que acontecia no passado, hoje é possível discutir, no procedimento de revisão da matéria tributável, mais do que
as questões atinentes ao respectivo quantum; pode, designadamente,
questionar-se perante os peritos a utilização de métodos indirectos.
Possibilidade que a impugnante aproveitou, ao suscitar essa questão
no pedido de revisão, conforme resulta da matéria de facto fixada.
E, sobre este ponto específico, também os peritos da Administração
e da recorrente chegaram a acordo, afirmando que “existem motivos
para determinação do rendimento tributável por métodos indirectos,
quanto aos exercícios de 1996 e 1997, de acordo com o Art. 88.o
da Lei Geral Tributária”, conforme se lê na acta da reunião dos
peritos de que nos autos há cópia e é dada por reproduzida no ponto 6.
da matéria de facto que a sentença deu como provada.
Assim, também a questão que a impugnante alegou, nos artigos 15.o
e seguintes da petição inicial, da ilegalidade da fixação da matéria
tributável por métodos indirectos, por não estarem reunidos os pressupostos materiais e substanciais que permitem o uso e tais métodos,
achando-se incluída no acordo a que chegou no procedimento de
revisão, não pode ser levantada na impugnação judicial do acto de
liquidação, tal como foi decidido, sem que a interpretação da norma
seja incompatível com as garantias constitucionais invocadas pela
recorrente.
3.7. Mas também a apreciação dos fundamentos “errónea qualificação da matéria colectável” e “inexistência de facto tributário” foi
afastada pelo M.mo Juiz a pretexto de estar vedada pelo n.o 4 do
artigo 86.o da LGT.
Porém, estes fundamentos, embora apontados pela impugnante a
final da petição, não foram na realidade, invocados.
A leitura atenta da peça que origina o presente processo de impugnação mostra que, quando se refere à inexistência de facto tributário, não quer a impugnante significar não ter obtido, nos anos
de 1996 e 1997, rendimentos sujeitos a IRC. O que defende é que
não alcançou os rendimentos a que chegou a Administração. Não
se trata, pois, de evocar a inexistência de facto tributário, mas só
de questionar a sua dimensão, já que, afirma a impugnante, não houve
mais vendas além das facturadas - tudo o que passou, foi, afinal,
que os adquirentes das mercadorias ou serviços constantes de facturas
que emitiu eram outros que não os que delas constavam. Daí, também,
que não houvesse lugar à tributação por métodos indirectos.
O recurso a estes métodos resultou, ainda, (e implicou) de terem
sido encaradas como resultantes de transacções sem emissão de facturas as entradas em dinheiro a título de suprimentos/ou prestações
suplementares de capital feitas pelos sócios.
Aqui, o que vem invocado não é, verdadeiramente, um erro de
qualificação da matéria colectável, mas erros quanto aos pressupostos
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de facto que permitiam o recurso aos métodos indirectos de tributação
e quanto à quantificação da matéria tributável.
Numa palavra, o que a recorrente contestou, neste segmento, foi
o recurso a métodos indirectos de avaliação da matéria tributável
e a respectiva quantificação.
Tudo para dizer que os fundamentos da impugnação que a sentença
deixou de apreciar foram, afinal, o do erro sobre os pressupostos
da tributação por métodos indirectos e a errónea quantificação da
matéria colectável. Outros fundamentos não eram invocados na petição inicial, pois os demais que nela são enumerados ou se integram
nestes - caso da inexistência de facto tributário e da errónea qualificação dos valores tributáveis - ou não foram concretizados - caso
do vício de forma não atinente à fundamentação. Ora, como atrás
se viu, não é legalmente admissível a invocação, numa impugnação
nascida no circunstancialismo que antecede a presente, dos fundamentos que se referem a matéria sobre a qual houve acordo entre
os peritos da Administração e do contribuinte - a saber, a ilegalidade
do recurso a métodos indirectos de tributação e o erro de quantificação
da matéria colectável.
Como assim, improcedem 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 a sentença impugnada.
Custas a cargo da recorrente, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 23 de Novembro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 23 de Novembro de 2004.
Assunto:
Fixação da matéria tributável por métodos indiciários. Acordo
entre os vogais na Comissão de Revisão. Inconstitucionalidade do art.o 86.o, n.o 4, da LGT. Impugnação contenciosa.
Nulidades da sentença. Oposição entre os fundamentos e
a decisão. Omissão de pronúncia.
Doutrina que dimana da decisão:
I — O art.o 86.o, n.o 4, da LGT ao não permitir que, quando
a liquidação tiver por fundamento o acordo obtido no
processo de revisão da matéria tributável, na impugnação
do acto tributário de liquidação, em que a matéria tributável tenha sido determinada com base em avaliação
indirecta, possa ser invocada qualquer ilegalidade desta,
não viola o princípio constitucional contido no art.o 268.o,
n.o 4, da CRP, já que não pode considerar-se o sujeito
passivo vinculado pelo acordo que seja obtido, sempre
que não se demonstre que o representante agiu dentro
dos limites dos seus poderes de representação e não agiu
em sentido contrário a estes poderes.
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II — Não é nula a sentença por oposição entre os fundamentos
e a decisão se o juiz, fazendo aplicação do disposto no
art.o 86.o, n.o 4, da LGT, que na sua parte final não
permite que na impugnação do acto tributário de liquidação seja invocada qualquer ilegalidade desta, na medida em que houve acordo prévio entre o perito do contribuinte e o da Fazenda Pública no processo de revisão
da matéria tributável, se decidiu pela ilegalidade da interposição da impugnação judicial com fundamento em
errónea quantificação e qualificação da matéria tributável, ilegalidade de recurso a métodos indiciários e inexistência de facto tributário.
III — Entendendo o Tribunal que, nos termos do disposto na
parte final do art.o 86.o, n.o 4, da LGT, não é possível
invocar na impugnação judicial do acto tributário de liquidação qualquer ilegalidade desta, na medida em que
houve acordo entre os peritos da Comissão de Revisão,
fica prejudicado o conhecimento de qualquer outra questão que com ela esteja ligada, pois é corolário desta decisão que não é possível conhecer da pretensão formulada.

Recurso n.o 657/04-30. Recorrente: Alfatubo - Empresa de Pásticos
Técnicos, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Cons.o Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Alfatubo-Empresa de Plásticos Técnicos, Lda, com sede na
rua do Poente-Paços-Serzedo-Vila Nova de Gaia, não se conformando
com a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou
improcedente a impugnação judicial das liquidações adicionais de IVA
relativo a 1996 e 1997, nos montantes de 16.227.111$00 e
12.554.885$00, respectivamente, dela vem interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
A) O art.o 86.o da L.G.T., a coberto do qual a impugnação foi
julgada improcedente e inconstitucional;
B) A norma aplicável ao caso sub judice teria de ser o art.o 89.o
do CPT e não o art.o 86.o, n.o 4, da L.G. T.;
C) Apenas o fundamento do quantum da matéria colectável estaria
associado ao acordo na comissão de Revisão;
D) Ficaram por apreciar todos os outros invocados na p.i. da impugnação judicial;
E) Violou, a sentença recorrida os arts. 20, n.o 1, e 268.o, n.o 4,
da Constituição da República Portuguesa e 84.o, n.o 2, 89.o, n.o 1,
120.o, alínea a), 136.o, n.o 1, todos do revogado C.P.T. e, ainda, o
art.o 668.o, n.o 1, alíneas c) e d), do Código de Processo Civil.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
da improcedência do presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 - A impugnante foi alvo de uma acção de fiscalização tributária,
por parte dos Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária, cujas
conclusões constam dos documentos de fls. 53 a 57 do pa apenso,
cujo teor se dá por integralmente reproduzido;

2 - Com base em tais conclusões, foram-lhe efectuadas correcções
técnicas que originaram as liquidações adicionais de IVA, relativo
aos anos de 1996, e 1997, nos montantes de 16.227.111$00 e
12.554.885$00, conforme douta petição inicial a fls. 2 e seguintes e
documentos a fls. 93 a 101 do p. a. apenso, cujo teor se dá por integralmente por reproduzido;
3 - Os motivos subjacentes às correcções efectuadas são os constantes de informação constante de fls. 68 a 70 do p. a. apenso, cujo
teor se dá por reproduzido;
4 - A impugnante interpôs, nos termos do artigo 91.o da Lei Geral
Tributária, para a Comissão de Revisão, um pedido de revisão da
matéria tributável fixada por métodos indiciários em sede de IVA,
relativamente aos anos de 1996 e 1997, nos montante de 16.227.111$00
e 12.554.885$00, respectivamente, conforme douta petição de fls. 2
e seguintes e documentos a fls. 44 a 52, cujo teor se dá por integralmente por reproduzido;
5 - Aos fundamentos invocados pela impugnante na petição apresentada são os constantes da informação a fls. 48, cujo teor se dá
por integralmente reproduzido;
6 - Por deliberação da Comissão de Revisão de 9 de Novembro
de 2001, mediante acordo dos vogais da Contribuinte e da Fazenda
Pública, expressamente referido e justificado na acta da reunião, o
IVA em falta foi fixado nos montantes de Esc. 9.374.256$00,
8.570.556$00, 0$00, para os anos de 1996, 1997 e 1998, respectivamente, conforme cópia da acta n.o 217, de fls. 44 a 52, cujo teor
se dá integralmente por reproduzido . . .
1) Do relatório da fiscalização efectuada inserto a fls. 68 e seguintes
do p.a. apenso, consta que: “MOTIVOS E EXPOSIÇÕES DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A METÓDOS INDICIÁRIOS: - Em face do já atrás exposto, nomeadamente: - Do teor da
“Denúncia” em Anexo I que se refere expressamente que o sujeito
em causa “ALFATUBO” emitiu durante os anos de 1996 e 1997,
regularmente facturas para a sua “cliente” “POLlNTER”, facturas
falsas e ou de favor, porque os materiais referidos nessas facturas
nunca deram entrada na “POLlNTER”, e o relacionamento comercial
entre as duas empresas limitava-se ao lançamento de facturas e regularização contabilística das mesmas, não existindo na realidade qualquer venda; o valor total da facturação nestas condições foi de
21.217.672$00 em 1996 e 24.857.500$00 em 1997; Dos elementos constantes da informação recebida da Direcção de Finanças de Aveiro,
em Anexo II, onde é confirmado o movimento financeiro do pagamento das facturas falsas veiculadas na “Denúncia” atrás referida;
Da análise efectuada aos indicadores obtidos em face da contabilidade
do sujeito passivo e indicadores do sector; Do aumento dos capitais
próprios, consubstanciado nos valores entregues e transferidos para
Prestações Suplementares de Capital, e ou Prestações Suplementares
de Capital, ao longo dos anos, conforme actas, em anexo VIII e não
devidamente justificada a proveniência dos referidos valores; Do nível
dos rendimentos declarados dos sócios e dos seus agregados familiares,
ao longo dos últimos dez anos, conforme foi referido nos pontos
2.9, 2.10 e 2.11 do capítulo III; Conclui-se que o sujeito passivo “ALFATUBO” - para além da emissão das facturas em causa, terá efectuado vendas sem a emissão dos respectivos documentos e com a
consequente falta da liquidação dos impostos devidos, de modo a
gerar meios financeiros (dinheiro líquido) que posteriormente deu
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entrada na empresa através de Suprimentos e ou Prestações Suplementares de Capital e, ainda para devolver aos sócios da empresa
receptora das facturas de favor/facturas falsas a base tributável contida
nas mesmas (valor das facturas menos o IVA liquidado nas mesmas.)
A emissão de facturas de favor/facturas falsas, nos anos de 1996 e
1997, nos montantes de 22.214.672$00 e 24.857.500$00, respectivamente, têm origem, e resultam do mesmo facto - vendas sem emissão
dos respectivos documentos - e serviram, para além do mais, documentar custos no receptor, dar cobertura a parte do volume de
negócios não facturado e compor indicadores do sector emitente (. . .).
Assim, em face da situação exposta, e dada a impossibilidade de obtermos outros elementos credíveis para quantificar o volume de negócios não declarado e ou simulado, e porque a conduta do sujeito
passivo é fortemente indiciadora da existência de uma relevante economia paralela, procurando obter vantagens patrimoniais indevidas,
lesando o credor tributário (Estado) em matéria de IVA e IRC, propomos uma correcção ao volume de negócios para efeitos dos referidos
impostos, aos exercícios de 1996, 1997 e 1998, com base nos excedentes
líquidos libertos, provenientes da actividade paralela desenvolvida pela
empresa, e que são: Os valores que deram entrada na empresa, através
de suprimentos e/ou Prestações Suplementares de Capital; e o valor
do retorno da base tributável das facturas de favor/facturas falsas,
emitidas para a firma “POLlNTER”, constantes da relação, em anexo X, e a descrição dos respectivos movimentos a crédito da conta
n.o 123/08.0007396.2, do Banco Pinto & Sotto Mayor - Agência Macieira da Cambra -, em nome de dois gerentes da “POLlNTER”,
e que correspondem ao recebimento da base tributável das referidas
facturas.
2) Para os exercícios em causa, os valores acima indicados consubstanciam-se: Base tributável das referidas facturas: 1996:
21.049.350$00 e 1997: 28.858.000$00, e Suprimentos e/ou Prestações
Suplementares de Capital: 1996 - 3.000.000$00, 1997 - 39.700.000$00,
1998 - 27.200.000$00.
3) O total dos valores acima referidos, em cada um dos anos: 1996
- 24.049.350$00, 1997 - 64.558.000$00 e 1998 - 27.200.000$00, corresponderão à diferença entre compras e ou outros custos relacionados
com estas, suportados à margem da contabilidade e as respectivas
vendas efectuadas na mesma situação, ou seja, a margem de lucro
obtida, em cada um dos exercícios.
4) Como a margem de lucro obtida com base nos elementos da
contabilidade, é variável, no triénio em análise (1996 a 1998), e a
obtida, em face dos indicadores do sector, também é bastante variável
de ano para ano, a média (do sector comercial e sector produtivo)
revelada pela própria contabilidade do sujeito passivo, do exercício
de 1998, ou sejam 42.0%, por ser, dos três anos, a mais elevada (. . .),
e também mais próxima da dos indicadores do sector da respectiva
unidade orgânica, e ainda, neste caso, menos punível para o sujeito
passivo.
5) Como resultado dos pressupostos acima numerados, o sujeito
passivo teria efectuado vendas, sem a emissão dos respectivos documentos e com a consequente falta de liquidação do imposto devido
(IVA, à taxa de 17%), e de igual modo não incluídas no apuramento
de resultados para efeitos de IRC, nos exercícios de 1996, 1997 e
1997 (. . .) O sujeito passivo infringiu o disposto nos artigos 28.o e
40.o e 44.o do Código de IVA e artigos 94.o e 96.o do Código de
IRC, sendo as penalidades as previstas no artigo 23.o do RJIFNA.»
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3 - À impugnante, após inspecção à sua escrita, foi fixado o lucro
tributável relativo aos exercícios de 1996 e 1997, por métodos indiciários, em consequência do que foram efectuadas liquidações adicionais de IVA respeitantes aos referidos exercícios.
A impugnante reclamou para a Comissão de Revisão, tendo obtido
êxito parcial.
Posteriormente, impugnou judicialmente os citados actos tributários
de liquidação, apontando “inexistência de facto tributário”, “vício de
forma”, “ausência ou vício de fundamentação legalmente exigida”
e “errónea qualificação e quantificação dos valores tributáveis”.
A referida impugnação foi julgada improcedente com fundamento,
por um lado, de que, tendo havido acordo no processo de revisão
da matéria tributável entre o perito da contribuinte e da Fazenda
Pública, não era possível a impugnação da liquidação com fundamento
na ilegalidade ocorrida no procedimento de avaliação indirecta, atento
o disposto na parte final do n.o 4 do art.o 86.o da LGT e, por outro,
por a decisão da tributação das liquidações aqui em causa não padecer
do vício de ausência de fundamentação.
Contra esta decisão reage a recorrente alegando, em síntese, que
o art.o 86.o, n.o 4 da LGT é inconstitucional, que a norma aplicável
ao caso sub judice devia ser o art.o 89.o do CPT e não o prédito
art.o 86.o, n.o 4 e que a sentença é nula por omissão de pronúncia
e por os fundamentos estarem em oposição com a decisão (art.o 668.o,
n.o 1, als. d) e c), do CPC e 125.o do CPPT).
Vejamos se lhe assiste razão.
4 - Comecemos, então, pela apreciação da alegada inconstitucionalidade do art.o 86.o, n.o 4, da LGT.
Desde logo, importa salientar que, a este propósito, refere apenas
a recorrente que a limitação contida no citado preceito legal, a coberto
do qual a impugnação foi julgada improcedente, é inconstitucional.
Não apresenta, porém e de um ponto de vista jurídico, as razões
em que se baseia essa inconstitucionalidade, nem sequer a que modalidade reverte o vício afirmado.
E tanto bastaria para que o fundamento vertido na al. A) da sua
motivação do recurso improcedesse.
Todavia e a este propósito, importa trazer à colação o que opinam
Diogo Leite Campos, Benjamim Rodrigues e Jorge Sousa, in LGT
Anotada, 3a ed., pp. 429 e segs.
Escrevem estes Ilustres doutrinadores que a limitação contida naquele preceito legal era de duvidosa constitucionalidade à face da
impugnação contenciosa de todos os actos lesivos e do direito de
acesso aos tribunais para defesa dos direitos, garantido pelo n.o 4
do art.o 268.o da CRP. Esta não vinculação do contribuinte pelo acordo
no procedimento de revisão impunha-se, no domínio do C.P.T., pelo
facto de o próprio vogal nomeado não agir na comissão como um
representante do contribuinte, tendo antes o dever legal de agir com
imparcialidade e independência técnica (art.o 86.o, n.o 5, na redacção
dada pelo Decreto-lei n.o 47/95, de 10/3), pelo que não havia justificação razoável para vincular este pela actuação de alguém que
não o representava.
Todavia, acrescentam que, com a LGT, esta “veio introduzir uma
importante alteração deste regime, que pode permitir encarar esta
questão com outra perspectiva.
Na verdade, neste diploma, deixou de fazer-se qualquer referência
a deveres de imparcialidade e independência técnica da pessoa no-
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meada pelo sujeito passivo para participar na avaliação indirecta, aludindo-se a relação de representação entre o sujeito passivo e o perito
por si designado (art. 91.o, n.o 1).
Configurando-se esta relação como de representação, justificar-se-à
que se estabeleça a vinculação do sujeito passivo pela actuação deste
perito, da mesma forma que tal vinculação existe no domínio do direito
civil (arts. 1178.o, n.o 1, e 258.o do Código Civil).
Porém, não poderão também deixar de aplicar-se a esta vinculação
as restrições que a mesma lei civil estabelece em relação à vinculação
dos representados pelos actos dos seus representantes, por não haver
qualquer razão para, numa matéria em que está em causa a possibilidade de exercício de um direito de natureza análoga a um direito
fundamental, estabelecer um regime mais oneroso para o representado
do que o se estabelece, em geral, para qualquer relação jurídica.
Ora, nos termos da lei civil, mesmo quando o mandatário é representante, por ter recebido poderes para agir em nome do mandante,
os seus actos só produzem efeitos em relação à esfera jurídica deste
se forem praticados dentro dos limites dos poderes que lhe foram
conferidos ou sejam por este ratificados, expressa ou tacitamente
(arts. 258.o, n.o 1, e 268.o, n.o 1, aplicáveis por força do preceituado
nos arts. 1178.o, n.o 1, e 1163.o, todos do Código Civil) regime este
que, aliás, encontra suporte legal expresso em matéria tributária no
n.o 1 do art. 16.o da L.G.T., que estabelece genericamente que os
actos em matéria tributária praticados por representante em nome
do representado só produzem efeitos na esfera jurídica deste dentro
dos limites dos poderes de representação.
Assim, nos casos em que o representante do sujeito passivo defender
ou aceitar, no procedimento de avaliação indirecta, posições distintas
das defendidas por este, designadamente ao formular o pedido de
revisão da matéria colectável, não poderá considerar-se o sujeito passivo vinculado pelo acordo que seja obtido, se não se demonstrar
que o representante agiu dentro dos limites dos seus poderes de representação e não agiu em sentido contrário a estes poderes”.
Ora, no caso dos autos, esta prova não só não foi feita, como
também nem sequer vem alegada.
Sendo assim, não se pode falar aqui de inconstitucionalidade no
sentido de que foi violado o direito de impugnação contenciosa consagrado no art.o 268.o, n.o 4, da CRP, já que não se pode invocar
qualquer excesso ou abuso dos poderes de representação.
Pelo que improcede, assim, a conclusão A) da motivação do recurso.
5 - Alega, porém, a recorrente, na al. B) da sua motivação do
recurso, que a norma aplicável ao caso sub judice teria de ser o art.o
89.o do CPT e não o art.o 86.o, n.o 4 da LGT, já que as liquidações
de IVA em causa se reportam a 1996 e 1997, logo com aquele preceito
legal em plena vigência. “E se assim fosse, como devia, não haveria
qualquer limitação à sindicabilidade da liquidação mesmo que esta
fosse precedida de reclamação em razão de tributação por métodos
indirectos, porquanto aí o perito não agia em representação do sujeito
passivo, mas com o dever de imparcialidade e independência técnica.»
Pelo que conclui que, ao ter-se decidido em sentido contrário, houve
oposição entre os fundamentos e a decisão, o que torna nula a sentença, por força do disposto no art.o 668.o, n.o 1, al. c), do CPC.
Mais uma vez sem razão.
Como é sabido, esta nulidade apenas ocorre quando entre os fundamentos e a decisão existir um vício lógico.
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Neste caso, como ensina Aberto dos Reis, in CPC Anotado, vol. V,
pp. 141, “a construção da sentença é viciosa, pois os fundamentos
invocados pelo juiz conduziram logicamente, não ao resultado expresso
na decisão, mas a resultado oposto”.
Ora, no caso em apreço tal não acontece.
Com efeito, tendo o pedido de revisão da matéria tributável sido
efectuado em 2001 e a presente impugnação judicial autuada em
18/2/02, era o regime consagrado no prédito art.o 86.o, n.o 4 o aqui
aplicável, uma vez que a LGT já se encontrava em vigor (art.o 6.o
do Decreto-lei n.o 398/98, de 17/12) e o regime de revisão da matéria
tributável nela prevista aplica-se às reclamações apresentadas após
a sua entrada em vigor (art.o 3.o, n.o 1, da LGT).
Sendo assim, outro não podia deixar de ser o resultado expresso
na decisão que não fosse a improcedência da impugnação judicial,
uma vez que ao aplicar ao caso em apreço o disposto no citado
art.o 86.o, n.o 4, na sua parte final, este não permite que na impugnação
do acto tributário de liquidação seja invocada qualquer ilegalidade
desta, na medida em que tenha havido acordo entre o perito do
contribuinte e o da Fazenda Pública no processo de revisão da matéria
tributável, como foi o caso.
Deste modo, poder-se-á falar de erro de julgamento quanto à aplicação no tempo do citado preceito, mas não ocorre a alegada oposição
entre os fundamentos e a decisão.
Pelo que improcede também esta al. B) da sua motivação do recurso.
6 - Por último, nas als. C) e D) da sua motivação do recurso argui
a recorrente a nulidade da sentença recorrida com fundamento em
omissão de pronúncia (cfr. art.os 668.o, n.o 1, al. d) do CPC e 125.o
do CPPT).
Também não lhe assiste qualquer razão.
A nulidade da sentença por omissão de pronúncia verifica-se quando
o tribunal deixe de se pronunciar sobre questões que devia apreciar
(art.o 125.o do CPPT).
Na falta de norma neste diploma sobre os deveres de cognição
do tribunal, há que recorrer à norma do art.o 660.o, n.o 1, do CPC,
por força do disposto no art.o 2.o, al. e), do CPPT.
Naquele normativo impõe-se ao juiz o dever de conhecer todas
as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada
a outras.
O Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que, quando
o tribunal consciente e fundadamente não toma conhecimento de
qualquer questão, poderá haver erro de julgamento, se for errado
o entendimento em que se baseia esse conhecimento, mas não nulidade
por omissão de pronúncia.
Esta só ocorrerá nos caso em que o tribunal, pura e simplesmente,
não tome posição sobre qualquer questão que devesse conhecer, inclusivamente, não decidindo explicitamente que não pode dela tomar
conhecimento.
No caso dos autos, a nulidade invocada pela recorrente tem por
base o facto de, restringindo-se a inimpugnabilidade ao objecto do
acordo obtido, face ao disposto no art.o 86.o, n.o 4, da LGT - e aqui
tal acordo restringir-se-ia ao quantum da matéria colectável -, para
além dessa ilegalidade outras foram invocadas, tais como vício de
forma, ausência ou vício de fundamentação legalmente exigida e mesmo a inexistência de facto tributário e sobre as quais o M.mo Juiz
a quo não tomou posição ou decidiu.
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Na verdade, na sentença recorrida não se toma posição sobre as
referidas questões, à excepção do vício por falta de fundamentação,
decidindo-se pela improcedência da impugnação judicial apenas com
base na excepção contida na parte final do n.o 4 do art.o 86.o da
LGT, já que tendo havido acordo no procedimento de revisão, não
podia agora o sujeito passivo vir impugnar as liquidações adicionais
em causa socorrendo-se, para tal, dos mesmos fundamentos aduzidos
no referido procedimento de revisão da matéria tributável, apenas
podendo impugnar a liquidação feita com base no acordo por razões
que não lhe estejam ligadas e ou associadas.
É certo, assim, que não se tomou posição sobre as referidas questões,
pelo que, tendo sido elas colocadas expressamente na petição inicial,
só não existirá nulidade se não for de entender que a resolução das
questões está prejudicada pela solução dada àquela única questão,
nos termos da parte final do art.o 660, n.o 2, do CPC.
Contudo, a solução dessas questões deve considerar-se prejudicada
pela solução dada à questão da impossibilidade de impugnar as liquidações em causa socorrendo-se para o efeito dos mesmos fundamentos invocados no procedimento de revisão da matéria tributável,
depois de sobre esta matéria ter sido obtido acordo entre o perito
da recorrente e o perito da Fazenda Pública.
Assim, tendo o Tribunal a quo concluído pela inadmissibilidade
da impugnação judicial com os fundamentos invocados, não tinha
de conhecer de qualquer outra questão, pois é corolário desta decisão
que não é possível conhecer do mérito da pretensão formulada.
Pelo que, as referidas questões de vício de forma, inexistência de
facto tributário e errónea qualificação e quantificação dos valores
tributáveis devem julgar-se prejudicadas pela solução dada à questão
da impugnabilidade judicial das liquidações invocadas.
Assim sendo, a decisão recorrida não enferma também da nulidade
que a recorrente lhe imputa.
7 - Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso e
manter a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 23 de Novembro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) —
Lúcio Barbosa — António Pimpão.

Acórdão de 23 de Novembro de 2004.
Assunto:
Anulação da venda. Prazos.
Doutrina que dimana da decisão:
I — O prazo para deduzir o incidente de anulação da venda
é um prazo processual, pelo que se conta nos termos
do CPC, atento o disposto no artigo 20.o, n.o 2, do CPPT.
II — Notificada a exequente da proposta de venda e de que
se lhe concedia o prazo de 20 dias para sobre ela se
pronunciar, não podia o chefe da repartição de finanças

proceder à venda antes do decurso de tal prazo, sendo
tempestiva a proposta apresentada nesse prazo pela
exequente.
Recurso n.o 713/04-30. Recorrente: Cheila Cristina Melo Delgado;
Recorrida: Caixa Geral de Depósitos; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o
Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Caixa Geral de Depósitos requereu no Tribunal Tributário de 1a
Instância de Lisboa, na execução em curso contra Rui Manuel Lima
Miranda Coutinho e mulher, a anulação da venda por negociação
particular de um imóvel penhorado.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi julgada totalmente
procedente o incidente de anulação de venda.
Não se conformando com a decisão recorreu a adquirente do bem,
Cheila Cristina Melo Delgado para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, formulando as seguintes conclusões:
A. Atento o disposto na al. c) do n.o 1 do art.o 257.o do CPPT,
o prazo de que a exequente dispunha para deduzir o incidente de
anulação de venda era de 15 dias, computados a partir de 11 de
Julho de 2001, dia que se seguiu ao da efectivação da venda.
B. Entende a ora recorrente que o prazo a que alude a al. c)
do n.o 1 do art. 257.o do CPPT deve ser contado de acordo com
as regras definidas no âmbito do n.o 1, do art. 20.o, do mesmo diploma,
pelo que não se suspende durante as férias judiciais.
C. Consequentemente, o prazo para que a exequente tivesse deduzido o incidente de anulação de venda que está na origem dos
presentes autos expirava em 25 de Julho de 2001.
D. Como tal, o requerimento apresentado pela exequente em 08
de Agosto de 2001 foi intempestivo, porquanto, atento o disposto
na al. c) do n.o1 do art. 257.o do CPPT, na data em questão, já
não lhe era possível requerer a anulação da venda efectuada.
E. Ainda que assim não fosse, o que só por cautela no patrocínio
e a título de hipótese de trabalho se concede, cumpre dizer o seguinte.
F. Recorda-se que, “através de ofício datado de 21/6/2001, enviado
para o domicílio do seu douto mandatário, foi dado conhecimento à
exequente e requerente do teor da proposta de compra” apresentada
pela ora recorrente, “igualmente se concedendo o prazo de vinte dias
para a exequente se pronunciar sobre a mesma proposta”.
G. Entende a ora recorrente que também neste caso a contagem
do prazo concedido pelo 1.o Serviço de Finanças de Loures deveria
ter obedecido às regras definidas pelo n.o 1 do art. 20.o do CPPT,
não havendo lugar à suspensão daquele durante as férias judiciais.
H. Como tal, a proposta apresentada pela exequente em 16 de
Julho de 2001 não poderia ter sido levada em consideração, uma
vez que o prazo de vinte dias de que esta dispunha para a proceder
à respectiva apresentação havia expirado em 12 de Julho de 2001.
L. Assim sendo, não se chegou a verificar qualquer irregularidade,
uma vez que a proposta apresentada pela exequente, tendo sido apresentada após o decurso do prazo que lhe havia sido concedido para
o efeito pelo 1.o Serviço de Finanças de Loures, não deveria efectivamente ter sido levada em consideração.
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J. Neste contexto, quaisquer eventuais irregularidades - a terem
ocorrido, o que, pelos motivos supra explanados, não se concede seriam imputáveis, em exclusivo, ao 1.o Serviço de Finanças de Loures,
não tendo qualquer influência na decisão da causa e não justificando,
por isso, a decretação da nulidade da venda.
Contra-alegou a Caixa Geral de Depósitos no sentido da manutenção do decidido, formulando as seguintes conclusões:
I. O prazo de 15 dias previsto pela al. c) do n.o 1 do art.o 257.o
do CPPT é de natureza processual e, por esse motivo, a respectiva
contagem efectua-se nos termos do art.o 144.o do C.P.C., suspendendo-se durante as férias judiciais.
II. Tendo a venda judicial do bem penhorado ocorrido no dia
10.07.2001, o prazo para dedução do respectivo incidente de anulação
terminou a 25.09.2001.
III. O incidente de anulação de venda encontra-se de entre o conjunto de actos elencados na al. o) do artigo 97.o do CPPC, que considera compreendidos no processo judicial tributário “A oposição, os
embargos de terceiros e outros incidentes e a verificação e graduação
de créditos;” (sublinhado nosso).
IV. Encontrando-se, portanto, sujeito, nos termos do art.o 20, n.o 2
deste código, às regras do 144.o do CPC, no que respeita a prazos.
V. Mesmo que se considerasse, por algum motivo, o que não se
concebe, que o mencionado prazo de 15 dias, não se encontrava submetido às regras do art.o 144.o do CPC, VI. De acordo com o disposto
no n.o 2 do citado art.o 257.o do CPPT, “O prazo contar-se-á da data
da venda ou da que o requerente tome conhecimento do facto que servir
de fundamento à anulação, . . .” (sublinhado nosso).
VII. Ora, a ora recorrida CGD apenas em 24.07.2001 tomou conhecimento da venda do imóvel penhorado nos autos executivos, pelo
que até à data de entrada do incidente de anulação de venda (2
de Agosto de 2001), passaram-se apenas 8 dias.
Por outro lado,
VIII. A desconsideração pelo 1.o Serviço de Loures da proposta
apresentada pela recorrida consubstancia uma nulidade, nos termos
do art.o 201.o, n.o 1, do CPC, pois que se trata de uma irregularidade
susceptível de influenciar a decisão da causa (neste caso a venda,
designadamente porque a proposta da recorrida era substancialmente
superior à da recorrente).
IX. Ao contrário do que a ora recorrente afirma, o prazo para
apresentação da proposta da recorrida foi respeitado, quer se entenda
que o mesmo se encontra sujeito às normas do 144.o do C.P.C., quer
não.
X. Pois, ao contrário do que a ora recorrente alega, mesmo que
se considerasse que o prazo não se suspendia em férias, nunca o
mesmo terminaria antes de 16 de Julho de 2001, data em que deu
entrada a referida proposta.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso e confirmação do julgado
por os prazos, quer para o exequente se pronunciar sobre a proposta
de compra quer para pedir a anulação da venda são prazos processuais,
pelo que se suspendem durante as férias judiciais.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1 - Em 27/4/1994, no âmbito do processo de execução fiscal n.o
1520-93/160117.2, que corre seus termos no 1.o Serviço de Finanças
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de Loures, no qual figura como exequente a requerente “Caixa Geral
de Depósitos, S.A.” e, como executados, Rui Manuel Lima Miranda
Coutinho e esposa, Ana Bárbara Quintão Oliveira Coutinho, foi efectuada penhora de imóvel, tudo conforme auto exarado a fls.18 do
processo de execução que se encontra apenso e se dá aqui por integralmente reproduzido;
2 - Em 10/5/1994, foi efectuado o registo da penhora identificada
no n.o 1 (cfr. certidão junta a fls. 21 a 28 do processo de execução
apenso);
3 - Em 11/1/2001, foi ordenada a venda judicial do imóvel penhorado, através de propostas em carta fechada (cfr. despacho exarado
a fl. 31 do processo de execução apenso);
4 - Em 19/2/2001, não existindo propostas de compra do imóvel
penhorado, foi ordenada a venda do mesmo através de negociação
particular, encarregando-se para o efeito a firma “Baluarte Agência
de Leilões, L.da.” e fixando-se o preço mínimo para o efeito em
euros 62.848,54 (cfr. despacho exarado a fl. 47 do processo de execução
apenso);
5 - Através de ofício, datado de 21/2/2001, foi dado conhecimento
à exequente e requerente do teor do despacho identificado no n.o 4
(cfr. documento junto a fls. 50 do processo de execução apenso);
6 - Através de requerimento junto a fl. 61 do processo de execução
apenso, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido, a firma
encarregue da venda veio aos autos informar que a maior proposta
de compra do imóvel penhorado que conseguiu angariar foi a apresentada pela Sr.a Cheila Cristina Melo Delgado no valor de E 34.915,85
(cfr. documento junto a fl. 61 do processo de execução apenso);
7 - Através de ofício datado de 21/6/2001, enviado para o domicílio
do seu douto mandatário, foi dado conhecimento à exequente e requerente do teor da proposta de compra identificada no n.o 6, igualmente se concedendo o prazo de vinte dias para a exequente se pronunciar sobre a mesma proposta (cfr. documento junto a fl.70 do
processo de execução apenso);
8 - Em 10/7/2001, o Chefe do 1.o Serviço de Finanças de Loures
exarou despacho no qual decide, além do mais, aceitar a proposta
de venda identificada no n.o 6 (cfr. despacho exarado a fl. 71 do
processo de execução apenso);
9 - Em 12/7/2001, a compradora do imóvel, Cheila Cristina Melo
Delgado, efectuou o depósito do montante pecuniário pelo qual adquiriu a fracção autónoma penhorada (cfr. guia de pagamento junta
a fl. 73 do processo de execução apenso);
10 - Através de requerimento datado de 16/7/2001, a exequente
e requerente enviou à firma encarregue da venda, proposta de aquisição do imóvel penhorado no montante de E 54.867,77 (cfr. documento junto a fl. 80 do processo de execução apenso);
11 - Através de ofício datado de 19/7/2001, foi dado conhecimento
à exequente e requerente de que a proposta de compra do imóvel
penhorado identificada no n.o 6 havia sido adjudicada em 12/7/2001
(cfr. documento junto a fl. 82 do processo de execução apenso);
12 - Em 2/8/2001, deu entrada no 1.o Serviço de Finanças de Loures
o requerimento da exequente “Caixa Geral de Depósitos, S.A.” que
deu origem ao presente incidente e que se dá aqui por integralmente
reproduzido (cfr. data de entrada aposta a fl. 1 dos autos).
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A questão que no presente recurso se controverte reporta-se ao
modo de contagem dos prazos para exercer a preferência e para re-
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querer a anulação da venda, entendendo a recorrente que tais prazos
se devem contar nos termos do artigo 20.o, n.o 1, do CPPT, o que
levaria à intempestividade dos actos praticados pela exequente Caixa
Geral de Depósitos.
Prescreve o artigo 20.o do CPPT, epigrafado “contagem dos prazos”:
1 - Os prazos do procedimento tributário e de impugnação judicial
contam-se nos termos do artigo 279.o do Código Civil.
2 - Os prazos para a prática de actos no processo judicial contam-se
nos termos do Código de Processo Civil.
Quer isto dizer que os prazos substantivos se contam de acordo
com o Código Civil e os processuais de acordo com o CPC, isto
é, que os primeiros correm durante as férias judiciais, ao contrário
dos segundos que, em geral, se suspendem nesses períodos.
Sendo o processo executivo um processo judicial, os prazos para
os actos nele praticados interrompem-se durante as férias judiciais
nos termos do n.o 2 do artigo 20.o do CPPT. Assim, quer o incidente
de anulação da venda quer o prazo para apresentação de proposta
de aquisição na sequência de notificação para tal efeito eram prazos
processuais e como tal se contavam, interrompendo-se durante as
férias judiciais.
Como se decidiu na sentença recorrida, face aos factos provados
constantes do probatório, que se impõem a este Supremo Tribunal
Administrativo, considerando-se a exequente notificada em 25 de Junho de 2001 - uma segunda-feira - do teor da proposta da adquirente,
pelo ofício enviado em 21 do mesmo mês que lhe concedia 20 dias
para se pronunciar sobre a mesma, só em 17 de Setembro de 2001,
primeiro dia útil após as férias judiciais, terminava o seu prazo. Tendo
a exequente apresentado a sua proposta de aquisição em 16 de Julho
de 2001, tal apresentação era tempestiva, pelo que não podia o chefe
da repartição de finanças aceitar em 10 de Julho anterior a proposta
da ora recorrente. Tendo nesta data tido lugar a venda e apresentando
a Caixa Geral de Depósitos o seu pedido de anulação da venda em
2 de Agosto de 2001, estava ainda muito longe o termo do prazo
de 15 dias que tinha para o efeito e que só terminaria em 25 de
Setembro de 2001. Falece pois total razão à recorrente quer quanto
à intempestividade do pedido de anulação da venda quer quanto à
apresentação extemporânea da proposta da exequente.
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 60% a procuradoria.
Lisboa, 23 de Novembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 23 de Novembro de 2004.
Assunto:
IRS. Contrato de hospedagem.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Consubstancia o contrato de hospedagem o fornecimento
com a habitação de serviços necessários para assegurar

o uso das casas de banho, das cozinhas, das demais
partes do imóvel de uso comum, de água e de electricidade.
II — Tal contrato integra a categoria C do IRS.
Recurso n.o 807/04-30. Recorrente: Beatriz Simões; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Beatriz Simões impugnou no Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Coimbra a liquidação de IRS do ano de 1991 e juros compensatórios.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada procedente.
Não se conformando com tal decisão recorreu a Fazenda Pública
para o Tribunal Central Administrativo que concedeu provimento
ao recurso, revogou a sentença e julgou improcedente a impugnação.
De tal acórdão recorreu então a impugnante para este Supremo
Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação, tendo formulado
as seguintes conclusões:
I. O douto acórdão ora em recurso não fez uma correcta apreciação
jurídica dos factos provados, e em consequência fez errada aplicação
do Direito.
II. A factualidade fixada pelo Tribunal de 1.a instância, e a fixada,
nos termos do art. 712.o do CPC, pelo Venerando Tribunal recorrido,
refere que: “A IMPUGNANTE NAO PRESTA QUAISQUER SERVIÇOS” e que “A IMPUGNANTE NAO FORNECE AOS ESTUDANTES QUE OCUPAM AQUELES QUARTOS AL1MENTAÇÃO, ROUPAS DE CAMA OU SERVIÇOS DE LIMPEZA”.
III. Demonstrado nos autos o não fornecimento de quaisquer serviços relacionados com a habitação, o contrato não pode classificar-se
como de hospedagem.
IV. Não sendo suficiente, para qualificar como hospedagem, o facto
de os ocupantes usarem as partes comuns, como casa de banho, cozinha, corredores, escadarias, etc., se ficou demonstrado não lhes é
prestado qualquer serviço.
V. Não havendo hospedagem, não há actividade comercial ou industrial, geradora de rendimentos subsumíveis ao art. 4.o do CIRS
e, consequentemente, não há lugar à liquidação impugnada.
VI. Face à factualidade fixada nos autos deveria o douto acórdão
qualificar o contrato como de arrendamento.
VII. Verifica-se a inexistência do facto tributário.
VIII. Não estão preenchidas as regras da incidência do IRS subsumíveis na Categoria C.
IX. Assim, o douto acórdão em recurso, violou, entre outras, as
disposições contidas nos arts. 74.o e 76.o, n.o 3, do RAU, aprovado
pelo DL n.o 321-B/90, de 15 de Outubro, arts. 4.o e 9.o do CIRS.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso por o julgado ter feito
boa aplicação da lei e não ter decidido contra factos que estabeleceu.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença fixou os seguintes factos:
1 - A impugnante foi fiscalizada para efeitos de IVA e IRS;
2 - Em sede de Comissão de Revisão foi firmada Acta nos termos
aí expressos, que os Autos individualizam;
3 - A ora impugnante é contribuinte em nome individual e, além
da pensão de reforma, recebe rendas de prédios urbanos;
4 - Estando tributada em IRS pela 2.a Repartição de Finanças
do Concelho de Coimbra, sendo a contribuinte n.o 172 464 820, pessoa
singular;
5 - Nos quartos da casa em questão, “nem roupas de cama lá
há”;
6 - As pessoas que lá se encontravam comiam por conta deles;
7 - Nem lá eram vistas empregadas a “prestar serviços”;
8 - A casa tem mais 7 ou 8 quartos, com alguns a não terem
condições de ocupação;
9 - O Xavier e a testemunha Fernando Gonçalves de Figueiredo,
é que faziam a limpeza dos quartos quando vagavam;
10 - Depois de estarem ocupados nunca mais lá iam;
11 - A impugnante só fornece a mobília dos quartos;
12 - São os ocupantes que fazem, também, a própria limpeza 13
13 - A testemunha referenciada, Manuel Xavier, tem um contrato
de arrendamento do local em questão e autorização para fazer
“subarrendamentos”;
14 - A impugnante não presta quaisquer serviços;
15 - A própria electricidade está em nome do pai do genro da
testemunha, Manuel Xavier, e mesmo deste;
16 - O telefone está em nome da testemunha Manuel Xavier;
17 - A água da casa está também em nome do genro da testemunha
Manuel Xavier, porque de outra forma impor-se-iam mudanças de
canalização;
18 - Na moradia indicada, e referenciada a fl. 70 dos Autos, não
foi celebrado qualquer contrato de fornecimento de energia eléctrica
em nome de Beatriz Simões (fl. 70);
19 - Nem foi efectuado qualquer contrato de água para a R. Bernardo de Albuquerque, 96, em nome de Beatriz Simões após 01.01.90;
20 - Pelo que não há qualquer contador em seu nome no referido
prédio.
Mantendo esta factualidade provada, devendo porém ser expurgada
das conclusões que dela constam, o acórdão recorrido acrescentou
mais os seguintes:
a) A Contribuinte é dona dos prédios urbanos sitos na Rua Bernardo
de Albuquerque, 96, em Coimbra, inscritos na matriz predial respectiva
sob os artigos 1777 e 1778 da freguesia de S. António dos Olivais
(cfr. ponto 1. do relatório dos Serviços de Fiscalização, a fls. 18 v.o);
b) Umas partes desses prédios estão arrendadas a Dagoberto Teófilo Morgado e a Manuel Xavier, numa outra parte vive o filho da
Impugnante, numa outra parte está instalada a Liga da Defesa dos
Animais de Coimbra e ainda noutra parte a Contribuinte aloja estudantes, estando o referido Manuel Xavier encarregado da administração dos quartos destinados a estudantes (cfr. o referido relatório,
designadamente os seus pontos 1. a 3., de fls. 18 v.o a 19 v.o);
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c) Esse alojamento faz-se em quartos mobilados pela Impugnante
e mediante o pagamento de uma contraprestação mensal em dinheiro
(cfr. o referido relatório e os depoimentos das testemunhas);
d) A Impugnante não fornece aos estudantes que ocupam aqueles
quartos alimentação, roupas de cama ou serviços de limpeza (cfr.
os depoimentos das testemunhas);
e) Os estudantes que ocupam aqueles quartos partilham as casas
de banho e cozinhas, bem como usam outras partes do imóvel: escadarias e corredores (cfr. art. 20.o da cópia da petição inicial que
a Contribuinte juntou e deu por reproduzida na petição inicial desta
impugnação, a fls. 11 v.o);
f) Os contratos de fornecimento de electricidade, água e telefone
aos prédios ditos em a) não estão em nome da Contribuinte (cfr.
documentos de fls. 70 a 74);
g) Os factos supra referidos foram verificados no âmbito de uma
fiscalização efectuada pela AT (cfr. o relatório dos Serviços de Fiscalização, de fls. 18 a 21);
h) A Contribuinte, apesar de notificada para o efeito pelos Serviços
de Fiscalização, não exibiu quaisquer livros da sua escrita ou documentos, designadamente recibos, relativos à cedência dos quartos
para alojamento dos estudantes (cfr. o mesmo relatório);
i) Relativamente ao ano de 1991, a Contribuinte apresentou declaração de rendimentos para efeitos de IRS, não tendo declarado
quaisquer rendimentos respeitantes a actividades comerciais ou industriais (cfr. o mesmo relatório);
j) A AT, considerando que a Contribuinte exerceu a actividade
de casa de hóspedes”, procedeu à fixação da matéria tributável relativa
àquela actividade para efeitos de tributação em IRS do ano de 1991,
no montante de esc. 7.581.600$00;
k) A Contribuinte reclamou dessa fixação para a CR (cfr. cópia
da reclamação, de fls. 35 a 40);
l) Em 13 de Novembro de 1995, por acordo entre os vogais da
Contribuinte e da Fazenda Pública, atendendo a que naquele ano
só houve ocupação dos quartos a partir de Outubro, a uma ocupação
média de 15 quartos, ”deduzindo aqueles em que existe arrendamento”, e ao preço de esc. 17.500$00 por quarto, a CR fixou a matéria
tributável para o ano de 1991 e para a referida actividade em esc.
336.640$00 (cfr. cópia da acta da reunião da CR de fls. 43 a 46);
m) Com base nessa matéria tributável, em 10 de Dezembro de
1996, foi liquidado adicionalmente à Contribuinte IRS e juros de
mora do montante de esc. 194.348$00 (cfr. cópia do documento de
cobrança, do qual consta ‹‹NOTA DEMONSTRATIVA DA LIQUIDAÇAO DO IMPOSTO››, a fl. 47);
n) A Contribuinte foi notificada dessa liquidação, bem como para
o pagamento voluntário do montante liquidado até 27 de Janeiro
de 1997 (cfr. o mesmo documento de fl. 47);
o) Em 28 de Abril de 1997 a Contribuinte fez dar entrada na
2.a Repartição de Finanças de Coimbra a petição inicial que deu
origem ao presente processo, pela qual veio impugnar a liquidação
dita em l) (cfr. aquele articulado, de fls. 2 a 7, bem como o carimbo
de entrada que lhe foi aposto).
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A recorrente assenta o seu recurso na não existência de hospedagem
por o Tribunal recorrido ter fixado que a impugnante não presta
quaisquer serviços e que não fornece aos estudantes que ocupam
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os quartos alimentação, roupas de cama ou serviços de limpeza, afastando, para a qualificação do contrato outros factos fixados relativos
ao uso das partes comuns da casa. Daí concluir que não há facto
tributário e não estão preenchidas as regras de incidência do IRS.
O acórdão recorrido apreciou detalhadamente os elementos fácticos
que fixou e foi com base neles que qualificou os contratos em causa.
Não decidiu, ao contrário do que pretende a recorrente, em contradição com a matéria de facto fixada. Embora tenha considerado
provado que a recorrente não prestava alimentação, roupas de cama
ou serviços de limpeza aos estudantes, o acórdão considerou igualmente provado que lhes prestava alguns serviços relacionados com
o fornecimento de habitação que seriam os necessários para assegurar
o uso das casas de banho, das cozinhas, das demais partes do imóvel
de uso comum, bem como o fornecimento aos hóspedes de água
e electricidade, independentemente de os contratos com as empresas
fornecedoras desses bens estarem ou não em nome da impugnante.
Face a tais factos considerou não estarem em causa arrendamentos
urbanos sujeitos ao R.A.U. mas contratos de hospedagem, salientando
não ter sido apresentado pela recorrente qualquer contrato de arrendamento que tivesse celebrado relativo à ocupação dos quartos.
Concordamos com o entendimento do tribunal recorrido. Os elementos factuais fixados não só não são contraditórios com o entendimento quanto à qualificação do contrato como sustentam mesmo
tal qualificação. “Contrato de hospedagem” é o mesmo que “contrato
de albergaria ou pousada”, que vem definido por Isidro de Matos
(Arrendamento e Aluguer, fls. 53) como “contrato misto em virtude
do qual uma pessoa se obriga a proporcionar a outrem habitação
e serviços, relacionados com a habitação ou (e) alimentos, mediante
retribuição”. O quadro factual fixado sustenta cabalmente a qualificação da situação concreta neste tipo de contrato. Estando em causa
um contrato de hospedagem os rendimentos auferidos integram, como
se decidiu, a categoria C do IRS. Verifica-se pois a existência de
facto tributário e o preenchimento das regras de incidência do IRS
subsumíveis na categoria C, tal como vem decidido pelo tribunal
recorrido.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso,
assim mantendo o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente, fixando em 50% a procuradoria.
Lisboa, 23 de Novembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 23 de Novembro de 2004.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Efeito. Oposição à execução fiscal. Fundamentos [art.o 204.o, n.o 1, al. b), do CPPT]. Convolação
do processo de oposição em impugnação judicial.

Doutrina que dimana da decisão:
I — Atento o disposto no art.o 286.o, n.o 2, do CPPT, o recurso
jurisdicional, em jurisdição tributária, tem efeito meramente devolutivo, salvo se tiver sido prestada garantia
ou aquele efeito afecte a utilidade do recurso.
II — A ilegitimidade substantiva do oponente, fundada no facto do executado figurar no título executivo, mas não ter
sido, durante o período a que respeita a dívida exequenda,
o possuidor dos bens que a originaram, tem a ver, apenas,
com os tributos incidentes sobre o rendimento ou fruição
dos respectivos bens.
III — A convolação do processo de oposição à execução fiscal
em impugnação judicial só é admissível desde que não
seja manifesta a improcedência ou extemporaneidade desta, além da idoneidade da respectiva petição para o efeito.
Recurso n.o 821/04-30. Recorrente: Francisco Carvalho Mufume; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Pimenta
do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Francisco Carvalho Mufume, residente na rua 10 Bairro de
Caselas, n.o 7, Lisboa, não se conformando com a decisão do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Lisboa que lhe indeferiu liminarmente
a oposição à execução fiscal n.o 3239200401004662, instaurada na
Repartição de Finanças de Lisboa, para cobrança da quantia de 1.122,3
euros e acrescido, respeitante a IVA do ano de 2001, veio interpor
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) Somos da opinião que o despacho de admissão do recurso ao
atribuir efeito devolutivo ao mesmo, viola os artigos 212.o, 213.o e
286.o, n.o 2, todos CPPT, pelo que deve ser atribuído efeito suspensivo
ao presente recurso.
B) Também somos da opinião e ao contrário da douta decisão
recorrida, que foram alegados fundamentos de oposição.
A) Logo devia a douta decisão recorrida ter deferido a oposição
e em consequência ter seguido esta os seus trâmites normais.
B) Assim, somos da opinião que a decisão recorrida violou o art.
204.o, n.o 1, alíneas b) e h), do CPPT.
C) Pelo que deve a douta sentença ser anulada e em consequência
ser deferida liminarmente a oposição judicial e seguir esta os seus
trâmites legais até final.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de ser negado provimento ao recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) A FP instaurou execução fiscal, com o n.o 3239200401004662,
contra o aqui oponente para cobrança coerciva da quantia de euros
1.122,3 e acrescido, proveniente de IVA do ano de 2001, conforme
certidão de fls. 13;
B) o prazo para cobrança voluntária da liquidação exequenda terminou no dia 28 de Novembro de 2003, conforme certidão de fls. 13;
C) A oposição foi deduzida no dia 19 de Março de 2004, conforme
carimbo aposto na p.i., que se dá por reproduzido.
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3 - Comecemos, então, pela apreciação da questão prévia suscitada
pelo recorrente e que se prende com saber se ao recurso deve ser
atribuído efeito devolutivo ou suspensivo, atento o disposto nos arts.
212.o, 213.o e 286.o, n.o 2, do CPPT.
Estabelece este último preceito legal que “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 regra é, assim, a do efeito devolutivo tal como vem fixado.
Ora, analisados os autos deles não consta que o oponente tenha
prestado qualquer garantia com vista à suspensão do processo
executivo.
Sendo assim e uma vez que a dívida a que se reporta o processo
em que é interposto o presente recurso não está garantida, o efeito
deste e contrariamente ao agora pretendido pelo recorrente, não pode
ser suspensivo, mas meramente devolutivo, conforme o assim determina o predito art.o 286.o, n.o 2.
Acresce que e ao contrário daquilo que também vem alegado, o
efeito atribuído ao recurso em nada afecta a utilidade da decisão
que nele venha a ser proferida.
“Na verdade, a em última instância perseguida suspensão da execução fiscal de que os presentes autos são oposição decorre, ope lege
e até ao trânsito em julgado daquela (decisão judicial sobre a oposição
- cfr. arts. 212.o e 213.o do CPPT) e ocorrerá por simples decisão
do órgão administrativo tributário competente, nos casos e termos
do disposto no art.o 169.o do mesmo diploma adjectivo.
Ponto é que, para tanto, se verifiquem os necessários pressupostos,
verificação que também cumpre àquele órgão tributário - cfr. citado
art. 169.o, n.os 4 e 5 -, Já que e também para o apontado efeito,
nos precisos termos do disposto no art.o 213.o do CPPT, transitada
em julgado a sentença que decidir a oposição, o processo será devolvido ao órgão de execução fiscal competente para ser apensado
ao processo de execução” (Ac. do STA de 20/2/02, in rec. n.o 25.878).
No mesmo sentido, pode ver-se, também, o Ac. desta Secção do
STA de 23/5/01, in rec. n.o 25.965.
Pelo que e nesta parte, vai indeferida a questão prévia suscitada
pelo recorrente.
4 - Nas demais conclusões da sua motivação do recurso, propõe-se
o recorrente demonstrar que e ao contrário do agora decidido, se
verifica o fundamento à oposição à execução fiscal por si apontado,
concretamente o da al. b) do n.o 1 do art.o 204.o do CPPT.
Mas sem razão.
Desta alínea consta como fundamento de oposição à execução fiscal
a “ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor
que figura no título ou seu sucessor ou, sendo o que nele figura,
não ter sido, durante o período a que respeita a dívida exequenda,
o possuidor dos bens que a originaram ou por não figurar no título
e não ser responsável pelo pagamento da dívida”.
No caso dos autos e dos tipos de ilegitimidade prevista neste normativo, está apenas em causa a segunda, isto é, sendo o devedor
aquele que figura no título executivo, não ter sido, durante o período
a que respeita a dívida exequenda, o possuidor dos bens que a
originaram.
A este propósito, tem vindo a doutrina e a jurisprudência pacífica
e reiteradamente a entender que a ilegitimidade substantiva do opo-
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nente, fundado no facto do executado figurar no título executivo,
mas não ter sido, durante o período a que respeita a dívida exequenda,
o possuidor dos bens que a originaram, tem a ver apenas com os
tributos incidentes sobre o rendimento ou fruição dos respectivos
bens e, portanto, nas execuções por dívidas de contribuição autárquica
e de impostos rodoviários, com excepção do imposto de circulação.
“Ou seja, só em situações de íntima relação da pessoa com o bem,
nos casos contados a que acima se faz referência, é que é possível
usar este fundamento da oposição à execução” (neste sentido, vide,
por todos, Ac. desta Secção do STA de 3/10/01, in rec. n.o 25.727
e doutrina nele citada).
Ora, na hipótese vertente e na versão do recorrente, a sua ilegitimidade resultaria do facto de, muito embora a empresa aberta
e destinada à realização de eventos sociais, estivesse em seu nome,
o certo é que quem exerceu a respectiva actividade foi um terceiro,
pelo que seria este o responsável pelo pagamento do IVA em dívida.
Sendo assim, é patente que a alegada ilegitimidade não encontra
enquadramento na citada al. b), tendo antes o fundamento adiantado
pelo recorrente a ver com a ilegalidade em concreto da liquidação,
que não é fundamento da oposição à execução fiscal, salvo se a lei
não assegurar meio judicial de impugnação ou recurso contra este
acto.
O que não é o caso, já que os arts. 99.o do CPPT e 90.o do CIVA
permitem a impugnação da liquidação com fundamento em qualquer
ilegalidade.
E do que acima fica dito, concretamente que o fundamento adiantado pelo recorrente tem mais a ver com ilegalidade em concreto
da liquidação da dívida exequenda, é também patente que não se
verifica o fundamento previsto na al. h) do n.o 1 do predito art.o
204.o do CPPT, já que e segundo este preceito legal, a ilegalidade
da liquidação da dívida exequenda só pode constituir fundamento
de oposição à execução fiscal nos casos em que a lei não assegure
meio de reagir contra o acto de liquidação, quer através da impugnação, quer do recurso.
O que, como vimos, não acontece.
Pelo que improcede também, nesta parte, a motivação do recurso.
5 - E também não merece censura a decisão recorrida quando
não convola a oposição à execução fiscal em impugnação judicial.
Com efeito e como é sabido, tem este Supremo Tribunal vindo
a entender que a referida convolação só é admitida desde que não
seja manifesta a sua improcedência ou extemporaneidade, além de
idoneidade da respectiva petição para o efeito (vide, por todos, Ac.
de 21/6/00, in rec. n.o 24.605).
Voltando ao caso dos autos, resulta do probatório que o prazo
para cobrança voluntária da liquidação expirou em 28/11/03 [vide al.
B) do probatório] e que a oposição foi deduzida em 19/3/04 [vide
al. C)].
Sendo assim e nesta data, ia já decorrido o prazo de 90 dias a
que alude o art.o 102.o, n.o 1, al. a), do CPPT, pelo que caducou
o direito para impugnar a liquidação.
Assim, improcede também a referida convolação.
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6 - Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso e
manter a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 23 de Novembro de 200. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio Barbosa — António Pimpão.

Acórdão de 23 de Novembro de 2004.
Recurso n.o 913/04-30. Recorrente: TVI - TELEVISÃO INDEPENDENTE,SA. Recorrido: INSTITUTO DAS COMUNICAÇÕES
DE PORTUGAL. Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Fonseca
Limão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):
TVI - Televisão Independente, S.A., inconformada com o acórdão,
a fls. 482 e seguintes, do Tribunal Central Administrativo, que lhe
julgou intempestiva a impugnação deduzida contra a liquidação de
taxas e sobretaxa, da autoria do ICP - Instituto das Comunicações
de Portugal, daquele interpôs recurso para este S.T.A., terminando
as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:
«1 - O douto acórdão julga a impugnação intempestiva por desconsiderar o facto de a Recorrente ter sido induzida em erro pela
Administração e redunda assim numa grave injustiça violando grosseiramente os princípios da boa-fé e da protecção da confiança, princípios estruturantes do Estado do Direito.
2 - Ainda que assim se não entenda, o que apenas se admite por
dever do patrocínio, sem conceder, importa referir que os actos impugnados são nulos e nessa medida podiam ser impugnados a todo
o tempo.
3 - De acordo com o probatório, o ICP “emitiu e remeteu à impugnante ... a factura n.o 960722080, de 27 de Agosto de 1996, no
montante global de 28.650.145$00, cujo documento se encontra a fls.
47 a 49 e se dá por integralmente reproduzido.
4 - A data limite de pagamento ... terminava no dia 27/08/96”.
5 O documento da liquidação das taxas está, pois, reproduzido
no probatório e do mesmo não consta qualquer menção aos meios
de defesa ou ao prazo para reagir contra a liquidação notificada.
6 - Como consta também do probatório “o ICP ... prorrogou o
prazo de pagamento voluntário ... até 26 de Setembro de 1996, conforme confissão do ICP de fls. 132 a 133 ...”.
7 - A prorrogação do prazo para pagamento voluntário das taxas
... foi proferido pelo Director Financeiro e Administrativo do ICP,
no uso da competência delegada pelo Conselho de Administração
- docs. de fls 85 e 461 e segs. dos autos”.
8 - A petição inicial da presente impugnação judicial deu entrada
nos serviços da entidade recorrente (ICP) em 27-11-1996 - cfr. carimbo
aposto no doc. de fls. 1 dos autos que capeia a petição”.
9 - Conforme resulta do acórdão recorrido o documento da liquidação das taxas foi integralmente reproduzido no probatório sendo
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certo que do mesmo não consta qualquer menção aos meios de defesa
ou ao prazo para reagir contra a liquidação notificada, razão por
que a liquidação não poderia ter produzido quaisquer efeitos por
ter sido mal notificada em clara ofensa ao disposto no art.o 64.o,
n.o 1, do Código de Processo Tributário, norma actualmente constante
do art.o 36.o do Código de Procedimento e do Processo Tributário.
Só por isso a impugnação tem que ter-se por tempestiva.
10 - Acresce que no douto acórdão recorrido foi entendido que
a prorrogação do prazo para pagamento voluntário foi ilegal por violação do princípio da indisponibilidade dos créditos tributários e por
violação das normas legais onde constam previstos os prazos de pagamento voluntário.
11 - Sem prejuízo de quanto é referido no douto acórdão recorrido,
importa salientar que - ilegal ou não - a verdade é que a ora recorrente
confiou na actuação da Administração que prorrogou o prazo de
pagamento voluntário.
12 - Essa confiança na validade dos actos do ICP é de tal ordem
que se manteve mesmo nos presentes autos.
13 - Com efeito, quando inicialmente nestes autos foi posto em
causa a tempestividade da impugnação a ora recorrente respondeu
ao ICP de modo rigoroso e pediu mesmo a condenação daquela autoridade por litigância de má-fé.
14 - Recorde-se ainda que na sequência de tal requerimento o
ICP veio confirmar a sua anterior actuação e defender a tempestividade da impugnação.
15 - Em suma, tendo sido prorrogado o prazo de pagamento e
nunca tendo sido notificada a Recorrente de mais coisa nenhuma
- nem sequer dos seus meios de defesa como se impunha na Lei
- a TVI, de boa fé, interpretou a Lei e contou o prazo de impugnação
desde o termo do prazo para o pagamento voluntário.
16 - Nada nas notificações que recebera ou na Lei que prevê o
prazo para a impugnação permitia admitir o contrário.
17 - Se é de noventa dias o prazo da impugnação, se o mesmo
se conta nos termos da Lei desde o termo do prazo de pagamento
voluntário, se esse prazo é alterado, e se nada é dito quanto às garantias
de defesa, não será legítimo apresentar a impugnação nos noventa
dias que se seguem ao novo prazo.
18 - Assim, no pior cenário, que será o de ilegalidade de prorrogação, ter-se-á que admitir que se tratou de um erro da Administração que, como é evidente, não pode prejudicar a Recorrente
sob pena de venire contra factum próprio e sob pena de a confiança
depositada na conduta da Administração se quedas desprotegidas.
19 - Em suma, o douto acórdão recorrido ao julgar intempestiva
a impugnação originadora dos presentes autos ofende assim os artigos
36.o, n.os 1 e 2, do Código de Procedimento e Processo Tributário
e 123.o do Código do Procedimento Administrativo ou o antigo artigo
64.o do Código de Processo Tributário.
20 - Ofende ainda os artigos 6.o-A do Código do Processo Administrativo, os artigos 55.o e 59.o da Lei Geral Tributária, e o artigo
266.o da Constituição da República Portuguesa.
21 - Sem prejuízo importa ainda referir que a impugnante alegou,
desde sempre que os actos impugnados importam uma clara e grosseira
violação de vários princípios constitucionalmente previstos, a saber,
o princípio da igualdade, previsto no art.o 13.o da Constituição da
República Portuguesa, adiante CRP, princípio da igualdade e imparcialidade da administração pública, previstos no art.o 266.o da CRP.
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22 - Ora, fundamentando-se a presente impugnação na violação
grosseira dos referidos princípios constitucionais poderia a mesma
ser intentada a todo o tempo. Sendo por isso completamente tempestiva, nos termos do disposto no art.o 123.o do CPT, actual art.o 102.o,
n.o 3, do CPPT.»
Contra-alegou o ICP - Autoridade Nacional de Comunicações (ICP
- ANACOM), concluindo como segue:
1 - A notificação à Recorrente da liquidação consubstanciada no
envio da factura n.o 960722080, de 27 de Agosto de 1996, não é
nula.
2 Deve considerar-se sanada a irregularidade provocada pelo facto
de, na notificação referida na conclusão anterior, não ser feita menção
aos meios de defesa e ao prazo para reagir contra a liquidação, pois
a interessada não usou a faculdade estabelecida no art.o 22.o do Código
de Processo Tributário.
3 - O ICP - Anacom não induziu em erro a ora Recorrente, pois
nunca a informou que o prazo para a impugnação judicial não fosse
o previsto no art.o 123.o, n.o 1, do C.P.T.
4 - A liquidação das taxas em causa no processo presente não
incorreu em violação de qualquer princípio constitucional, antes se
conformando com os princípios e normas legais aplicáveis, já que
a sede de transporte usada exclusivamente pela ora Recorrente, em
beneficio próprio, para transporte do seu sinal televisivo entre os
seus emissor e retransmissores, suportava comunicações privativas e
não comunicações públicas.
5 - A situação objecta das taxas em causa não era igual à da sede
da Portugal Telecom, pelo que não se verificou o tratamento desigual
de realidades iguais.
6 - Ainda que assim não se entendesse, o que se não admite, não
poderia haver-se como violado o núcleo essencial de qualquer direito
fundamental, pelo que tal liquidação nunca seria nula.
7 - Não sendo nula a liquidação, não poderia a impugnação judicial
da Recorrente ser apresentada fora do prazo estabelecido no
art.o 123.o do Código de Processo Tributário.
O Ex.mo Magistrado do M.o P.o, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso não merece provimento pois que o acórdão recorrido
fez boa aplicação da Lei ao decidir pela verificação da caducidade
do direito de impugnar, sendo certo, por outro lado, que o I.C.P.
não dispõe de poderes para alterar o prazo de pagamento voluntário
das taxas que lhe incumbe liquidar e se reportam a direitos indisponíveis.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Nos termos do art.o 713.o, n.o 6, do C. P. Civil, remete-se para
a matéria de facto fixada na decisão recorrida.
Esta, considerando que o prazo de pagamento voluntário das taxas
impugnadas terminou em 27/8/96, teve por intempestiva a impugnação
porque apresentada em 27/11/96, isto é, para além do prazo de 90
dias previsto no art.o 123.o, alínea a), do C.P.T., então em vigor.
Contrapõe a recorrente que, tendo-lhe sido prorrogado o prazo
de pagamento voluntário até 26/Setembro/96 é a partir desta data
que se conta o prazo de 90 dias acima referido: por isso, é tempestiva
a impugnação.
Fazendo apelo ao disposto no art.o 713.o, n.o 5, do C. P. Civil,
confirma-se nesta parte, o julgado, pelos fundamentos que dele
constam.
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Porém, alega a recorrente, a notificação que lhe foi feita através
do documento de liquidação das taxas não pode produzir efeitos pois
que, violando os arts. 64.o, n.o 1, do C.P.T. e 36.o do C.P.P.T., lhe
omitiu o prazo para reagir e não lhe indicou os meios de defesa.
Não tem razão.
Na verdade, a notificação carente dos requisitos exigidos pelas lei
tributárias faculta ao interessado, nos termos do art.o 22.o do C.P.T.
a possibilidade de requerer a notificação dos que hajam sido omitidos.
É, pois, esta, a forma de reagir contra notificação deficiente, quando
seja omitida a indicação do prazo para reagir ou dos meios de defesa
(v. Ac. STA. 22/9/04, rec. 577/04).
Daí que deva considerar-se sanado tal vício, pois que a recorrente
nem sequer alega ter feito uso de tal mecanismo, sendo de concluir
que tal notificação produziu os efeitos que lhe são típicos, designadamente, para o efeito de contagem do prazo da impugnação.
Por outro lado, alega a recorrente, a liquidação viola grosseiramente
vários princípios constitucionais e, por isso, é nula e impugnável a
todo o tempo.
Mesmo que tal fosse verdade, isto é, que a liquidação violasse
vários princípios constitucionais, nunca seria de a ter por nula e, nessa
medida, impugnável a todo o tempo.
Com efeito, como este S.T.A. vem sustentando, o acto tributário
que infringe norma ou princípio constitucional, porque ferido de vício
de violação de lei não é nulo mas meramente anulável (v. Ac. STA
4/3/98, rec. 19305, e 11/3/98, rec. 20907), afora os casos de violação
do conteúdo essencial de um direito fundamental, o que, no caso
dos autos, por estar em causa um quantitativo pecuniário, é evidente
que não acontece, nem se alega.
Assim, mesmo que a liquidação se apoiasse em norma ou princípio
inconstitucionais, sempre teríamos que concluir que o prazo para a
impugnar seria o já referido, não podendo ser atacado a todo o tempo
como pretende a recorrente.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 23 de Novembro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Baeta de Queiroz — Vítor Meira.

Acórdão de 23 de Novembro de 2004.
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.
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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 919/04-30. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: Maria
de Lurdes Nobre Pereira Correia. Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro,
Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Ćontencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Maria de Lurdes Nobre Pereira Correia, identificada nos autos,
impugnou judicialmente, junto do então Tribunal Tributário de 1.a Instância de Viana do Castelo, as liquidações de IRS dos anos de 1991
e 1992.
O M.mo Juiz daquele Tribunal, por sentença de 15 de Julho de
2002, julgou a impugnação procedente, anulando as liquidações
impugnadas.
Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para o
Tribunal Central Administrativo.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
«1. Não foi posta em questão, a aliás confessada, pelo próprio
marido da impugnante, a emissão de facturas falsas, nem essa emissão
foi objecto de contraprova por parte da impugnante, susceptível de
demonstrar a veracidade do conteúdo das facturas em causa, a realidade dos concretos serviços titulados pelas mesmas facturas, emissão
essa que foi dada como assente na douta sentença recorrida.
2. A existência do facto tributário é consubstanciada pela emissão
de facturas (falsas) e consequente entrega aos seus destinatários/utilizadores identificados, pressuposto jurídico da substância económica,
reveladora da capacidade contributiva, quer de um, quer de outros.
3. A emissão de facturas e a utilização de facturas, mesmo falsas,
propicia a esses intervenientes vantagens fiscais indevidas que, ainda
que ilícitas, não deixam de constituir rendimentos tributáveis, sujeitos
a IRS/IRC.
4. A emissão/utilização de facturas (falsas), é, em si mesmo, um
facto material e jurídico, que, aliada às regras da vida e da experiência
comum, do homem comum e da natureza das coisas, consubstancia
a existência de facto gerador de obrigação tributária, em sede de
IRS/IRC.
5. Da inércia probatória da impugnante relativamente à questão
da existência do facto tributário e à questão da respectiva quantificação, não pode resultar uma dúvida ou incerteza probatória qualificada como fundada e que esta possa, sem mais, reverter contra
a Administração Fiscal, nos termos do art. 121.o do C.P.T., na medida
em que a presunção natural das operações tributáveis, tituladas pela
facturas em causa não está eivada de subjectivismo e ou inconsequência tais que afastem uma relação de normalidade entre esses
factos e os probandos, justificadora de uma livre convicção.
6. As regras dos n.os 5. 2 e 3 do art. 121.o do C.P.T., aplicáveis
aos factos averiguados e relatados pela Inspecção Tributária, fundamentos da utilização de métodos indiciários, impedem a subsistência
de divida fundada no que respeita à quantificação do facto tributário
e transferem para a impugnante o ónus probatório do erro ou ma-

nifesto excesso de quantificação da matéria tributável, não satisfeito,
contudo, pela impugnante.
7. Ao decidir como decidiu, o M.mo Juiz a quo interpretou e aplicou
inadequadamente o art. 121.o do CPT.
Não houve contra-alegações.
No TCA foi proferido acórdão que julgou o mesmo Tribunal hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso.
Subiram os autos a este STA.
Aqui, o EPGA defende que este Supremo Tribunal é hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso.
As partes nada disseram.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É do seguinte teor a matéria de facto fixada na 1.a instância.
a) Na sequência de uma acção de fiscalização levada a cabo pelos
Serviços de Fiscalização da Divisão de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Viana do Castelo veio a ser elaborado o “Relatório” cuja cópia consta de fls. 42 a 49 e que aqui se dá por reproduzido no seu teor.
b) Nos termos desse “Relatório”, a Administração Tributária considerou que César Manuel Santos Correia, marido da impugnante,
emitiu facturas “falsas” ou “de favor” nos anos de 1991 e 1992.
e) Por outro lado considerou-se ali que “é de presumir que os
benefícios decorrentes da utilização das facturas falsas tenham tido
como contrapartida um benefício para quem as emitiu”.
d) E prossegue-se: «Torna-se necessário apurar as “comissões” ou
”preços” pagos pelos utilizadores ou destinatários ao emitente. Dado
que o sujeito passivo não possuía qualquer tipo de escrituração, nem
referiu os montantes eventualmente auferidos, não possuímos elementos concretos que nos permitam apurar clara e inequivocamente
os montantes recebidos e lucros tributáveis. Dado tais factos há necessidade de recurso à aplicação de métodos indiciários para apuramento daqueles montantes uma vez que se encontram reunidas
as condições exigidas e previstas na alínea a) do n.o 1 do artigo 38.o
do CIRS.»
e) Foi ainda considerado pela Administração Tributária que “o
valor das comissões ou preços auferidos pela venda de papel falso
se situam na ordem dos 10% dos benefícios fiscais auferidos pelos
utilizadores, ou, na impossibilidade de determinar com rigor aquele
beneficio (...) o montante de 50.000$00”.
f) Em consequência, foram fixados os lucros tributáveis de
1.350.875$00 e 3.524.722$00 nos anos de 1991 e 1992, respectivamente.
g) Apresentada reclamação perante a Comissão de Revisão foram
mantidos os valores tributáveis inicialmente fixados.
h) Em resultado, vieram a ser efectuadas as liquidações cujas demonstrações constam de fls. 69 e 70 e que aqui se dão por reproduzidas
nos seus teores.
i) A liquidação de IRS do ano de 1991 tinha como data limite
de pagamento voluntário o dia 13 de Janeiro de 1997 e a do IRS
de 1992 a de 27 de Janeiro de 1997.»
3. 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. 101.o e 102.o do C. P. Civil, 45.o do CPT, 5.o do
anterior ETAF, aqui aplicável, e 2.o e 3.o da LPTA), prejudicando,
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se procedente, a apreciação e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.
Vejamos então.
Dispõe o art. 32.o, al. b), do citado 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 mesmo 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:
«Lendo-se o probatório e o discurso da sentença recorrida, apura-se
que o Mm. Juiz a quo não estabeleceu que as facturas em causa
fossem falsas; a esse propósito estabeleceu facto diferente: que a Administração Tributária as considerou falsas.
«Ora, nas suas alegações de recurso e respectivas conclusões, a
Fazenda Pública afirma, para sustentar o seu direito, que as facturas
são falsas.
«Saber se uma factura é falsa ou não é matéria de facto...».
Vejamos.
É certo que o M.mo Juiz não afirma realmente que as facturas
são falsas, mas sim que a AF as considera falsa, o que é coisa diversa.
C1) Ora, a FP considera que o Mm. Juiz considerou falsas tais
facturas (conclusão 1.a das alegações de recurso). Que isto é assim
decorre do discurso da recorrente vertido nas alegações, ao dizer-se
expressamente que “ficou assente na douta sentença que o marido
da impugnante... terá confessadamente emitido facturas ...falsas...”.
Há assim antinomia entre as alegações de facto da recorrente e
do probatório da sentença.
Acresce que, ao fazer referência “às regras da vida e da experiência
comum, do homem comum e da natureza das coisas” (conclusão 4.a),
a recorrente está ainda a centrar-se num discurso reconhecidamente
factual.
Pois bem.
Estamos assim perante afirmações de facto, que não obtêm acolhimento no probatório da sentença.
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.
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,
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não é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas
sim o Tribunal Central Administrativo-Norte, face aos normativos
legais atrás citados.
4. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso
interposto.
Sem custas.
Após trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos
ao TCA - Norte, para aí se conhecer do presente recurso interposto
pela Fazenda Pública. Na verdade, não há qualquer conflito de competência, face ao disposto no art. 5.o, n.o 2, do novo ETAF, aqui
aplicável.
Lisboa, 23 de Novembro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.

Acórdão de 23 de Novembro de 2004.
Assunto:
IVA. Contra-ordenação fiscal não aduaneira - art. 29.o do
RJIFNA. Prescrição do procedimento contra-ordenacional.
Prazo - art. 121.o, n.o 3, do CP. Aplicação subsidiária.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional das infracções fiscais não aduaneiras é de 5 anos
- arts. 35.o do CPT, 119.o da LGT e 33.o do RGIT.
2 — É aplicável subsidiariamente às contra-ordenações fiscais
não aduaneiras o disposto no art. 121.o, n.o 3, do CP.
3 — Estando em causa a falta de entrega, nos cofres do Estado,
do IVA de Dezembro de 1995, infracção punida nos termos do art. 29.o, n.o 2, do RJIFNA, há muito decorreu
o prazo de sete anos e meio previsto naquele normativo.
4 — Pelo que se encontra prescrito o respectivo procedimento
contra-ordenacional.
Recurso n.o 1015/04-30. Recorrente: Ministério Público; Recorridas:
Litografia Coimbra, S. A., e Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Brandão de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, da sentença do então Tribunal Tributário de 1.a Instância de Coimbra que, nestes autos de contra-ordenação instaurados
contra LITOGRAFIA COIMBRA, S.A., declarou extinto o procedimento contra-ordenacional, anulando a decisão administrativa de
aplicação da coima.
Fundamentou-se a decisão em que, constituindo os factos em causa
- «não ter enviado ao SAIVA o imposto liquidado relativo ao mês
14
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de Dezembro de 1995, juntamente com a respectiva declaração» respectivamente crime e contra-ordenação - arts. 24.o, n.o 1, e 29.o, n.os 1,
2 e 9, do RJIFNA -, o agente deverá ser punido apenas pelo crime
- seu art. 14.o -, caducando a decisão da autoridade fiscal que aplicou
a coima quando o arguido for condenado em processo criminal pelo
mesmo facto - art. 231.o do CPT -, sendo que, nos termos da Lei
n.o 51-A/96, de 09 de Dezembro, e tendo a prestação tributária sido
paga em 31/03/2000, ao abrigo do D.L. n.o 124/96, de 10 de Agosto,
regime ao qual aderiu a arguida, aplicando-se às dívidas vencidas
até 31/07/1996, tal pagamento extingue a responsabilidade criminal,
e, por maioria de razão, a contra-ordenacional, «na medida em que
o mais engloba o menos».
O Ministério Público recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1.a- À sociedade LITOGRAFIA COIMBRA, S.A., foi aplicada
uma coima, pela prática de factos que integram a contra-ordenação
referenciada nos autos.
2.a- Não se conformando com o despacho através do qual foi aplicada aquela coima, a dita sociedade interpôs dele recurso contencioso
para este tribunal, pedindo a respectiva anulação, alegando, para o
efeito, além do mais que é estranho ao objecto deste recurso, em
síntese, que, mostrando-se aqueles factos susceptíveis de integrar o
crime de abuso de confiança fiscal e tendo-se extinguido a sua responsabilidade criminal, em virtude de ter, entretanto, aderido ao regime de regularização de impostos em atraso, previsto no DL 124/96,
de 10/8, tal como foi declarado num inquérito que correu termos
no DIAP de Coimbra, para conhecer daquele eventual crime, tal extinção de responsabilidade criminal determina, por consumpção, a
extinção da responsabilidade contra-ordenacional.
3.a- A Sr.a Juíza recorrida, invocando as normas constantes dos
arts. 82.o, do DL 433/82, de 27/10, 231.o e 193.o, al. d), ambos do
CPT, 61.o, al. d), do RGIT, e 2.o e 3.o do DL 51-A/96, 09/12, decidiu
julgar extinto o procedimento contra-ordenacional em causa, desse
modo dando provimento ao aludido recurso contencioso, «por força
da conjugação de todos os supra mencionados preceitos legais».
4.a- Sucede, por um lado, que a decisão a proferir neste processo
nada tem a ver com a proferida no dito inquérito crime, desde logo
porque o objecto deste processo é diverso do citado inquérito, pois
diversos são os factos que originaram os mesmos, circunstância que,
de per si, põe, desde logo, em crise a conexão que, de forma ilegal
se estabeleceu entre ambos.
5.a- Mas, ainda que assim se não entendesse, sempre se deveria
concluir, por outro lado, que as normas aludidas na conclusão terceira
são inaplicáveis in casu.
6.a- Efectivamente, no que concerne às normas constantes dos n.os 1
dos arts. 82.o do DL 433/82, e 231.o do CPT - onde se preceitua
que «a decisão da autoridade (...) que aplicou a coima caduca quando
o arguido for condenado em processo criminal pelo mesmo facto»
-, são as mesmas inaplicáveis ao caso em apreço, desde logo por
que a citada sociedade não chegou, sequer, a ser objecto de qualquer
acusação, pelo que não poderia ter sido condenada, como efectivamente não foi.
7.a- Também as normas dos arts. 193.o, al. d), do CPT, e 61.o,
al. d), do RGIT - onde se dispõe que o procedimento contra-ordenacional se extingue em resultado do recebimento de acusação em
processo crime - se não aplicam neste caso, visto que, como atrás
se referiu, nem sequer foi deduzida acusação, no supracitado inquérito.
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8.a- Finalmente, para decidir como decidiu, a Sr.a Juíza a quo também aplicou, ao caso objecto destes autos, as normas dos arts. 2.o
e 3.o da Lei n.o 51-A/96, de 09/12, sustentando, para o efeito, que
«embora não contendo uma referência expressa aos procedimentos
contra-ordenacionais, estes preceitos, na medida em que se aplicam
aos crimes fiscais e ao processo penal, devem aplicar-se igualmente
ao processo sub judice, por maioria de razão, na medida em que
o mais engloba o menos».
9.a- E não observou, como devia, o consignado no art. 1.o da mesma
Lei, que é imperativo ao preceituar, inequivocamente, que tal diploma
só é aplicável «aos crimes de fraude fiscal, abuso de confiança fiscal
e frustração de créditos fiscais (...)» e não também às contra-ordenações, sendo certo que, se o legislador quisesse que tal diploma
abrangesse, também, estas, tê-lo-ia referido expressamente, ao invés
de restringir a sua aplicação àqueles crimes. Efectivamente, tratando-se de norma excepcional e especial é insusceptível de aplicação
analógica ou, sequer, de interpretação extensiva.
10.a- Em conclusão, a Sr.a Juíza violou, por erro de aplicação e
interpretação, as normas referenciadas na conclusão terceira, bem
assim a constante do art. 1.o da Lei n.o 51-A/96, por se tratar de
um diploma unicamente aplicável a certos crimes fiscais e não também
às contra-ordenações.
11.a- Daí que a decisão recorrida deva ser revogada e substituída
por douto acórdão, através do qual se negue provimento ao recurso
contencioso interposto pela mencionada sociedade.»
E contra-alegou a arguida, sustentando a decisão recorrida e alegando, ex novo e «sem prescindir», a nulidade da decisão que aplicou
a coima, «que é de conhecimento oficioso» até ser proferida uma
decisão definitiva (arts. 79.o e 63.o do RGIT), já que «não contém
todos os requisitos exigidos por lei, em especial... os elementos que
contribuíram para a fixação da coima» pois não há, nela, referência
a qualquer elemento que explique a fixação da coima no valor em
causa» ... «nem é feita referência à situação económica do agente».
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como se mostra nos autos, foi imputada à arguida a contra-ordenação prevista e punida pelos arts. 26.o, n.o 1, do CIVA e 29.o,
n.os 2 e 9, do RJIFNA, já que, contribuinte daquele imposto, pelo
exercício da actividade de impressão, e, enquadrada no regime de
tributação mensal, não entregou nos cofres do Estado o tributo correspondente ao mês de Dezembro de 1995, no montante de
1.314.186$00, cujo prazo de pagamento terminou em 29/02/1996.
Mas, assim sendo, o procedimento contra-ordenacional está efectivamente prescrito.
Na verdade, o prazo respectivo é de 5 anos - arts. 35.o do CPT,
119.o da LGT e 33.o do RGIT.
Ora, nos termos do art. 121.o, n.o 3, 1.a parte, do CP, a prescrição
do procedimento criminal tem sempre lugar quando, desde o seu
início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo
normal de prescrição acrescido de metade.
No caso, pois, sete anos e meio.
Tal normativo é subsidiariamente aplicável em matéria contra-ordenacional, como é jurisprudência uniforme do STA.
Cfr., por todos, os Ac de 22/09/2004 rec. 570/04, 29/09/2004 rec.
521/04, 26/05/1999 rec. 20.918, 17/03/1999 rec. 19.484, e 06/05/1998
rec. 18.173.

1744

1745

E, no mesmo sentido, o Ac de 07/05/2002, rec. 42.475, do STJ.
Por outro lado, não há causas de suspensão a considerar, nomeadamente a resultante do disposto no art. 203.o do CPT, epigrafado
«indícios de crime fiscal».
É que, na hipótese dos autos, não há qualquer «concurso de crime
e contra-ordenação» - n.o 3.
Como acima se referiu, à arguida foi imputada a contra-ordenação
prevista e punida pelos arts. 26.o, n.o 1 do CIVA e 29.o, n.os 2 e
9, do RJIFNA, considerando-se praticados os factos «a título de negligência» pelo que é logo liminarmente de afastar a existência, sequer
indiciária, de qualquer crime fiscal que é sempre doloso - cfr. arts.
23.o e segs. do RIFNA -, abuso de confiança incluído - art. 24.o
Certo que os autos dão conta da existência de um inquérito criminal,
arquivado em 12/05/2000, mas que não diz respeito aos factos ora
em causa - falta de pagamento do IVA de Dezembro de 1995 - mas
a igual tributo referente ao período de Janeiro a Maio de 1996 e
de IRS retido entre Março e Junho de 1996.
Com referência àquele mês de Dezembro de 1995, os autos não
dão conta da existência de qualquer processo de averiguação ou de
inquérito, suspensivos do prazo de prescrição do procedimento por
contra-ordenação, nos termos do referido art. 203.o
Respeitando pois o imposto a Dezembro de 1995 e terminando
o respectivo prazo de pagamento em 29/02/1996, o qual foi pago
em 31/03/2000, ao abrigo do D.L. n.o 124/96, há muito que decorreram
os ditos sete anos e meio.
Está, assim, prescrito o procedimento contra-ordenacional, consequência do decurso do prazo prescricional respectivo - art. 27.o
do D.L. n.o 433/82, de 27 de Outubro.
Refira-se finalmente que, ao entendimento exposto, não obsta o
facto de a sentença ter considerado não se verificar a prescrição pois
que aqui se tem em conta o prazo ulteriormente decorrido, a exigir
a aplicação de um novo regime jurídico - o do art. 121.o, n.o 3, do
CP - cfr. art. 75.o, n.o 2, al. a), do RGCO.
Termos em que se acorda, com a presente fundamentação, negar
provimento ao recurso, confirmando-se a sentença que declarou extinto tal procedimento.
Sem custas.
Lisboa, 23 de Novembro de 2004. — Brandão de Pinho (relator) —
Lúcio Barbosa — António Pimpão.

Acórdão de 23 de Novembro de 2004.
Assunto:
Juros Indemnizatórios. CPT.
Doutrina que dimana da decisão:
No domínio de aplicação do Código de Processo Tributário,
os juros indemnizatórios a pagar ao contribuinte por erro
imputável aos serviços eram iguais aos juros legais previstos
no art.o 559.o do Código Civil e respectivas portarias e não

aos juros compensatórios, pois o n.o 3 do art.o 24.o do
CPT referia-se ao «número anterior» (o n.o 2) e não ao
n.o 1, pelo que não tinha aplicação o disposto no art.o
83.o, n.o 4, do CPT, na redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 7/96, de 7 de Fevereiro.
Recurso n.o 1829/03. Recorrente: Ibersol, SGPS, S. A.; Recorrido:
Director-Geral dos Registos e do Notariado; Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Almeida Lopes.
1o Relatório:
IBERSOL, SGPS, SA, com sede na Praça do Bom Sucesso, 105
a 109, 9.o, Porto, requereu a execução da sentença proferida nos
autos de impugnação judicial n.o 38/95, da 1.a Secção do 1.o Juízo
do antigo Tribunal Tributário do Porto, que anulou a liquidação da
quantia de 21.250.00$00 acrescida de juros legais desde 6.6.95 e até
integral embolso. Pediu que se declarasse que não havia causa legítima
de inexecução, e que se determinasse o imediato pagamento pelo
Estado (através do Director-Geral dos Registos e do Notariado) da
quantia de 21.250.000$00, acrescida dos juros vencidos à taxa legal,
desde 6.6.95 e dos juros vincendos à taxa de 15,5% até integral pagamento. Pediu ainda juros de mora devidos a partir do termo do
prazo da execução espontânea do julgado até ao efectivo pagamento.
No decorrer da execução do julgado a DGRN juntou uma nota
discriminativa da quantia a restituir, a qual, no que dizia respeito
aos juros indemnizatórios, aplicou as taxas de juros que foram sendo
sucessivamente aprovadas, em vez de calcular o montante dos juros
em dívida apenas com base na taxa de juro em vigor naquele momento.
Por sentença de fls. 149 e seguintes, o M.mo Juiz do Tribunal Tributário do Porto indeferiu a execução do julgado, tal como a requerente o tinha formulado, pois entendeu que os juros seriam calculados tal como a DGRN tinha feito na nota discriminativa. Assim,
em vez de se seguir uma taxa fixa deveriam aplicar-se as taxas de
juros que foram sendo sucessivamente aprovadas.
Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a requerente
ou exequente para este STA, tendo apresentado as suas alegações
de fls. 156 e seguintes, nas quais concluiu que foi violado o disposto
no art.o 83.o, n.o 4, do CPT, que consagrava a aplicação de uma
taxa de juro fixa e não das taxas de juros que foram sendo sucessivamente aprovadas.
Em contra-alegações, a DGRN sustentou a sentença recorrida.
Neste STA, o M.o P.o emitiu douto parecer nos termos do qual
deve ser concedido provimento ao recurso, de acordo com a jurisprudência deste STA, que cita.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2.o Fundamentos:
Este STA tinha jurisprudência no sentido do quantum dos juros
indemnizatórios nos casos em que tivesse havido erro imputável aos
serviços, como foi o caso dos autos. Por força do art.o 24.o, n.o 3,
do Código de Processo Tributário aplicava-se a taxa indicada no art.o
83.o, n.o 4, do mesmo diploma, na redacção que a este foi dada pela
Lei n.o 10-B/96, de 23 de Março.
Porém, repensando este problema de direito, outra foi a solução
a que se chegou no acórdão do Pleno da Secção de Contencioso
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Tributário de 20.10.2004, proferido no Processo n.o 1076/03, de que
se junta fotocópia, nemine discrepante.
Aí se sustentou o seguinte:
- O Código de Processo Tributário reconheceu de forma genérica
o direito dos contribuintes a juros indemnizatórios, no seu artigo 24.o,
estabelecendo dois regimes;
- um para as situações em que, em reclamação graciosa ou processo
judicial, fosse determinado que tinha havido erro imputável aos serviços (n.o 1);
- outro para as situações de não cumprimento pela Administração
tributária dos prazos de restituição oficiosa dos impostos (n.o 2).
- Apenas a estas situações previstas no n.o 2 era aplicável o regime
dos juros compensatórios, por ser apenas relativamente a eles que
o n.o 3 do mesmo artigo o determinava.
- Às situações previstas no n.o 1 do art.o 24.o, na falta de norma
especial, era aplicável o regime de juros previsto no art.o 559.o, n.o 1,
do Código Civil e Portarias nele previstas.
Como nos presentes autos está em causa um questão de erro imputável aos serviços do registo e do notariado e não uma questão
de não cumprimento pela Administração Tributária dos prazos de
restituição oficiosa dos impostos, temos de aplicar a taxa estabelecida
pela Portaria 1171/95, de 25 de Setembro, e que foi de 10%.
Porém, porque o que se discute neste recurso é apenas o período
que vai desde 12-2-1996 (data da entrada em vigor do D.L. 7/96,
de 7 de Fevereiro) até 1-1-1999 (data da entrada em vigor da Lei
Geral Tributária), a taxa de juros a tomar em conta é de 10%.
3.o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder provimento ao recurso e em revogar a sentença recorrida quanto à taxa
de juros devidos desde 12-2-1996 até 1-1-1999, a qual é de 10%,
assim se devendo constar pela secretaria.
Lisboa, 23 de Novembro de 2004. — Almeida Lopes (relator) —
Fonseca Limão (votei a decisão) — Pimenta do Vale.

Recurso n.o 1076/03, de 20 de Outubro de 2004
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - MODELO CONTINENTE, HIPERMERCADOS, S.A., requereu no Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto execução do
acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo de 15-11-2000, que determinou o pagamento à Requerente da importância de 16.842.000$00, acrescida de juros indemnizatórios, à taxa legal, desde 31-10-92 até 4-5-2002 (fim do prazo
de execução espontânea), que liquidou em 21.727,767$40 por aplicação
sucessiva das taxas de 15%, 10%, 19,5%, 10% e 7%, nos termos
da Portaria n.o 339/87, de 24-de Abril, do art. 83.o, n.o 4, do C.P.T.,
do Aviso de 18 de Março, da Portaria n.o 1171/95, de 25 de Setembro,
e da Portaria n.o 263/99, de 12 de Abril.
O Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto julgou procedente
o pedido de declaração de inexistência de causa legítima de inexecução
e ordenou que o Estado procedesse ao pagamento no prazo de 10 dias

da quantia de 16.842.000$00, acrescida de juros de mora desde
4-5-2002 até integral pagamento.
Inconformado, o Requerente interpôs recurso da sentença para
o Supremo Tribunal Administrativo, relativo à parte em que indeferiu
o pedido de pagamento de juros indemnizatórios.
Por acórdão de 8-10-2003, a Secção do Contencioso Tributário
deste Supremo Tribunal Administrativo concedeu provimento ao recurso jurisdicional, revogou a sentença recorrida na parte impugnada
e condenou a Administração a satisfazer à Requerente juros indemnizatórios desde a data do pagamento da quantia impugnada, devendo
ser calculados às taxas que sucessivamente vigoraram, com excepção
do período compreendido entre 12-2-96 e 1-1-99 ao qual se aplicará
a taxa de 13,75%, resultante da taxa constante do Aviso n.o 1/96,
de 1 de Fevereiro, do Banco de Portugal, acrescida de 5 pontos
percentuais.
Inconformado, o Senhor Director-Geral dos Registos e Notariado
interpôs o presente recurso jurisdicional para este Pleno de Secção,
invocando como fundamento do recurso oposição entre o acórdão
recorrido e o acórdão da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo de 20-2-2002, proferido no recurso
n.o 26669.
Por despacho do Excelentíssimo Senhor Relator na Secção, foi
julgada demonstrada a oposição entre o acórdão recorrido e o acórdão
invocado como fundamento do recurso.
O Senhor Director-Geral dos Registos e Notariado apresentou alegações com as seguintes conclusões:
«1. O acórdão proferido nos presentes autos pela 2.a secção do S.T.A.,
rec. n.o 1076/03, encontra-se em oposição com outro também por ela
proferido em 20 de Fevereiro de 2002, no recurso n.o 026.669;
2. Os quais, no domínio da mesma legislação e respeitando à mesma
questão de direito, assumem soluções opostas.
3. As doutas decisões foram proferidas no domínio da mesma legislação uma vez que em ambos os recursos esteve em causa a aplicação,
entre outros, das tabelas de emolumentos dos registos e do notariado,
da Lei Geral Tributária aprovada pelo Decreto-Lei n.o 398/98, de 17 de
Dezembro (designadamente, o n.o 2 do art. 12.o, arts. 35.o n.o 10, 43.o
e 102.o n.o 2), art. 24.o e 83.o do CPT, art. 559.o do Código Civil e
art. 22.o da Constituição da República Portuguesa.
4. Em ambas, o thema decidendum traduziu-se em determinar se
o quantum devido a título de juros indemnizatórios, destinados a compensar o contribuinte pelo prejuízo decorrente do pagamento indevido
da prestação tributária, será calculado com base na taxa básica de desconto do Banco de Portugal em vigor no início do retardamento da
liquidação do imposto a qual se manterá inalterada até à entrada em
vigor da L.G.T. (proc. 1076/03) ou, se pelo contrário, deverá ser calculada
tendo em conta as diferentes taxas que sucessivamente vigoraram desde
a data do pagamento indevido do tributo, por só assim se exprimir «a
medida legal considerada idónea para a mensuração do dano respeitante
a uma obrigação pecuniária» (Ac. STA de 20/02/2002, proc. n.o 026.669).
5. Temos, então, por um lado, um acórdão que estabelece que o
quantum devido a título de juros indemnizatórios destinados a compensar
o contribuinte pelo prejuízo decorrente do pagamento indevido da prestação tributária, será calculado com base na taxa básica de desconto
do Banco de Portugal em vigor no início do retardamento da liquidação
do imposto a qual se manterá inalterada até à entrada em vigor da
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L.G.T. (acórdão proferido em 08 de Outubro de 2003, recurso n.o
1076/03);
6. E, por outro lado, temos outro, segundo o qual, os mesmos juros
indemnizatórios devem ser calculados tendo em conta as diferentes taxas
que sucessivamente vigoraram desde a data do pagamento indevido do
tributo, por só assim se exprimir «a medida legal considerada idónea
para a mensuração do dano respeitante a uma obrigação pecuniária»
(Acórdão de 20 de Fevereiro de 2002, recurso n.o 026.669).
7. A Direcção-Geral dos Registos e do Notariado não se conformando
com o decidido no recurso n.o 1076/03, exalta a JUSTIÇA da decisão
proferida no Acórdão de 20 de Fevereiro de 2002, recurso n.o 026.669,
pelo qual norteou a sua actuação em matéria de cumprimento das decisões judiciais proferidas em sede de impugnação judicial de emolumentos.
8. A aplicação das taxas dos juros indemnizatórios prende-se com
a questão da aplicação da lei no tempo das normas sobre juros indemnizatórios e com a natureza do artigo 43.o da Lei Geral Tributária.
9. O art. 43.o, n.o 1, da L.G.T. deve ser considerado uma norma
sobre o modo de realização de um direito de indemnização e não como
constitutiva de um novo direito indemnizatório [...] assume a natureza
de uma norma instrumental, que não altera a substância do direito
de indemnização, limitando-se a fornecer ao lesado um meio processual
de obter mais facilmente [...] o seu direito à indemnização. [...] Assim
aquela norma será uma verdadeira «norma de processo», que deverá
ter, para efeitos de aplicação das leis no tempo um tratamento idêntico
às normas processuais propriamente ditas.
10. Sendo assim, regulando aquele art. 43.o da L.G.T. o conteúdo
da obrigação de indemnização abstraindo do facto que lhe deu origem
[...], ela será de aplicação imediata às relações jurídicas já constituídas,
subsistentes à data de entrada em vigor, nos termos da parte final do
n.o 2 do citado art. 12.o [do Código Civil].
11. No que concerne à aplicação da lei no tempo das normas sobre
juros indemnizatórios no que respeita à alteração das taxas de juro aplicáveis ao longo do período de tempo em que aqueles são devidos, estes
devem ser calculados, no caso de não ser a mesma a taxa legal durante
todo o período de contagem, com base nas várias taxas de juros legais
que vigorarem durante esse período, aplicando cada uma delas relativamente ao período da sua vigência.
12. O indicado Acórdão proferido em 20 de Fevereiro de 2002, no
recurso n.o 26.669, determinou a aplicação das várias taxas de juro
em vigor em cada período, desde a data da prática do acto até ao
termo do prazo de execução espontânea da sentença condenatória.
13. Segundo este, a contagem dos juros indemnizatórios devidos «[...]
deve ser feita tendo em conta as taxas que sucessivamente vigoraram
desde a data do pagamento indevido do tributo, dado que estas exprimem
a medida legal considerada idónea para a mensuração do dano respeitante a uma obrigação pecuniária. Depois, ainda porque essa é a
solução que decorre da regra do art. 12.o, n.o 2, da LGT relativo à
aplicação das leis no tempo. [...]».
14. No caso sub judice, sendo o acto de liquidação anulado respeitante
a uma escritura de alterações parciais de pacto e de trespasse, celebrada
em 31 de Outubro de 1992, e atendendo ao previsto no Código do
Processo Tributário aprovado pelo Decreto-Lei n.o 154/91, de 23 de
Abril, a taxa de juro aplicável no cálculo dos juros indemnizatórios
era equivalente à taxa de juro legal.
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15. Assim, as taxas de juros aplicáveis na determinação do quantum
devido a título de juros indemnizatórios teriam de ser, necessariamente,
as que constam do artigo 15.o do presente articulado,
16. as quais foram efectivamente aplicadas.
Nestes termos e nos demais de direito deve:
a) ser dado provimento ao presente recurso, decidindo-se pela existência de oposição entre os mencionados Acórdãos;
b) determinar-se que a Direcção-Geral dos Registos e do Notariado,
fez uma correcta aplicação das taxas de juro, em conformidade com
a lei e com a jurisprudência vertida no indicado Acórdão proferido em
20 de Fevereiro de 2002, recurso n.o 026.669;
c) considerar-se não haver qualquer quantia mais a restituir a título
de juros indemnizatórios; tudo em consequência d) da Direcção-Geral
dos Registos e do Notariado ter procedido a todas as diligências que
se lhe impunham para integral cumprimento da decisão judicial
proferida.»
A MODELO CONTINENTE, SGPS, S.A., contra-alegou, concluindo da seguinte forma:
«1.a - Na vigência do n.o 4 do art. 83.o do C. P. T., a taxa de juros
indemnizatórios a que se refere o art. 24.o do C. P. T. correspondia
à taxa que vigorava no momento do pagamento indevido, mantendo-se
inalterada ainda que a taxa básica de desconto do Banco de Portugal
sofresse modificações;
2.a - Por força desta escolha do legislador, na aplicação daquela norma
não se colocava a questão da alteração das taxas aplicáveis ao longo
do período em que os juros eram devidos, pois determinou-se a aplicação
de uma taxa de juro fixa;
3.a - A entrada em vigor da L. G. T. alterou a forma de determinação
dos juros, passando a aplicar-se as taxas legais sucessivamente aprovadas
nos diferentes períodos de contagem dos juros;
PELO QUE
4.a - a questão da alteração das taxas de juro apenas se coloca após
a entrada em vigor da L. G. T. pois esta Lei não contém qualquer
regra especial sobre esta matéria, devendo a questão ser resolvida à face
dos princípios gerais sobre a aplicação da lei no tempo;
ASSIM,
5.a - para os juros que se contam a partir da entrada em vigor da
L G. T., e apenas para estes, deverá aplicar-se a regra consagrada no
n.o 2 do art. 12.o desta lei, calculando-se os juros indemnizatórios, no
caso de não ser a mesma a taxa legal durante todo o período de contagem
com base nas várias taxas de juros legais que vigorarem durante esse
período, aplicando cada uma delas relativamente ao período da sua
vigência;
6.a - A referida alteração legislativa não implica a eliminação dos
juros que foram sendo calculados de acordo com o regime legal instituído
pelos mencionados artigos do C. P. T. e uma recontagem dos juros
a coberto de uma aplicação retroactiva do regime instituído na L. G. T.;
7.a - A forma de cálculo dos juros prevista no art. 43.o da L. G. T.
aplica-se apenas aos juros que se contam a partir da entrada em vigor
da L. G. T., não interferindo no cômputo dos juros efectuado de acordo
com o regime previsto pelo C. P. T.;
8.a - No ordenamento jurídico português vigora o princípio da não
retroactividade das leis, no sentido de que elas só se aplicam para futuro;
9.a - O simples facto de o n.o 4 do art. 83.o do C. P. T. ter sido
revogado pela L. G. T. não implica, como parece pretender a Direc-
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ção-Geral dos Registos e do Notariado, que a norma que o substituiu
tenha vigência retroactiva pois essa retroactividade não foi afirmada
pelo legislador;
ACRESCE QUE,
10.a - ainda que o legislador tivesse desejado conferir eficácia retroactiva à norma em causa, a verdade é que tal opção em princípio
não afectaria a relação jurídica já constituída entre a MODELO e a
Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, pois «ficam ressalvados
os efeitos já produzidos pelos factos que a lei se destina a regular»,
nos termos da parte final do n.o 1 do art. 12.o do Código Civil.»
O Excelentíssimo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
no sentido da confirmação do acórdão recorrido.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A decisão do Excelentíssimo Relator da Secção que reconheceu
a existência de oposição não é obstáculo a que no julgamento do
conflito de jurisprudência se decida em sentido contrário, como vem
sendo entendido pacificamente.
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
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.
No acórdão recorrido apreciou-se a questão de saber qual a taxa
de juro aplicável ao cálculo de juros indemnizatórios no período entre
12-2-96 (data da entrada em vigor da redacção do art. 83.o, n.o 4,
do C.P.T. dada pelo Decreto-Lei n.o 7/96, de 7 de Fevereiro) e 1-1-99
(data de entrada em vigor da L.G.T.), entendendo-se que essa taxa
corresponde à taxa básica de desconto do Banco de Portugal em
vigor no início do retardamento da liquidação do imposto, acrescida
de 5 pontos percentuais.
No acórdão fundamento entendeu-se que os juros indemnizatórios
são calculados com base na taxa básica de desconto do Banco de
Portugal vigente em cada momento ao longo do período a que se
reportam os juros, acrescida de 5 pontos percentuais.
Por outro lado, em ambos os casos, os juros indemnizatórios têm
fundamento em anulação de liquidação de emolumentos notariais.
Assim, é manifesta a oposição entre o acórdão recorrido e o acórdão
fundamento quanto à questão de saber se, para cálculo dos juros
indemnizatórios ao abrigo do art. 83.o, n.o 4, do C.P.T. e até à entrada
em vigor da L.G.T., há que atender apenas à taxa básica de desconto
do Banco de Portugal vigente no início do período ou há que atender
às suas variações.
Por outro lado, ambos os acórdãos contêm decisões expressas, foram
proferidos em processos diferentes e ao abrigo do mesmo regime
jurídico, pelo que é inequívoco que estão reunidos os requisitos dos
recursos com fundamento em oposição de julgados.
3 - Antes de mais, importa notar que no julgamento do presente
recurso jurisdicional, este Supremo Tribunal Administrativo não tem
qualquer limitação aos seus poderes de cognição em matéria de direito,
podendo apreciar a questão colocada do cálculo dos juros indemnizatórios com abordagem distinta das que foram adoptadas no acórdão recorrido e acórdão fundamento.
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Na verdade, é um princípio geral de processo civil, que aflora no
art. 664.o do C.P.C., a total liberdade do Tribunal na indagação, interpretação e aplicação das regras de direito.
Por isso, também no recurso jurisdicional com fundamento em oposição de julgados, embora a existência de oposição entre duas decisões
seja um pressuposto do recurso, o Pleno não está limitado a optar
entre as duas posições conflituantes, podendo adoptar a solução que
julgue adequada para a questão jurídica sobre a qual versa o conflito.
4 - Antes de mais, importa precisar qual o regime de cálculo dos
juros indemnizatórios antes da entrada em vigor do Decreto-Lei
n.o 7/96, que, deu nova redacção ao art. 83.o do C.P.T., introduzindo-lhe o n.o 4 em que se basearam o acórdão recorrido e o acórdão
fundamento.
O art. 24.o do C.P.T. reconheceu genericamente o direito dos contribuintes a juros indemnizatórios, quando, em reclamação graciosa
ou processo judicial, se determinasse que houve erro imputável aos
serviços (n.o 1).
No n.o 2 do mesmo artigo estabeleceu-se que haverá também direito
aos juros indemnizatórios quando, por motivo imputável aos serviços,
não fosse cumprido o prazo legal da restituição oficiosa dos impostos.
No que concerne ao montante dos juros indemnizatórios, o n.o
3 deste art. 24.o, estabelece, apenas para as situações previstas no
n.o 2 («o montante dos juros referidos no número anterior»), que ele
«será calculado, para cada imposto, nos termos dos juros compensatórios
devidos a favor do Estado, de acordo com as leis tributárias».
Nem no caso apreciado no acórdão recorrido nem no que foi objecto
do acórdão fundamento se está perante situação em que não houvesse
sido cumprido o prazo legal de restituição oficiosa dos impostos e,
por isso, está afastada a possibilidade de, com base no n.o 3 e na
sua remissão para os termos do cálculo dos juros compensatórios,
se calcularem os juros indemnizatórios.
Para as situações previstas no n.o 1, antes da entrada em vigor
do Decreto-Lei n.o 7/96, na falta de norma especial que indicasse
a taxa de juro aplicável, teria de se fazer apelo ao preceituado no
art. 559.o do Código Civil que estabelece que «os juros legais e os
estipulados sem determinação de taxa ou quantitativo são os fixados
em portaria conjunta dos Ministros da Justiça e das Finanças e do
Plano», como se entendeu no acórdão fundamento (1).
5 - O n.o 4 do art. 83.o do C.P.T., introduzido pelo Decreto-Lei
n.o 7/96, veio estabelecer que «a taxa de juros compensatórios corresponde à taxa básica de desconto do Banco de Portugal em vigor
no momento do início do retardamento da liquidação do imposto, acrescida de cinco pontos percentuais».
No entanto, esta norma, como resulta do seu próprio texto, reporta-se directamente apenas ao cálculo dos juros compensatórios
e não dos juros indemnizatórios.
Por outro lado, como se referiu, a remissão feita no n.o 3 do art.
24.o para o regime dos juros compensatórios como aplicável ao cálculo
dos juros indemnizatórios restringe-se às situações previstas no seu
n.o 2, de atraso na restituição oficiosa dos impostos, pois a referência
feita no n.o 3 aos «juros referidos no número anterior» tem forçosamente
o alcance de excluir do seu âmbito de aplicação os casos de juros
(1) Assim, em 1996, os juros indemnizatórios seriam calculados à taxa de 10 %, prevista
na Portaria n.o 1171/95, de 25 de Setembro.
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indemnizatórios previstos no n.o 1, derivados de anulação de liquidação
de tributos pagos.
Assim, tem de concluir-se que o referido n.o 4 do art. 83.o é inaplicável à situação em apreço, pelo que não pode ser perfilhada nem
a solução adoptada no acórdão fundamento, em que se entendeu
que eram aplicáveis as sucessivas taxas de desconto do Banco de
Portugal, acrescidas de cinco pontos percentuais, nem a que foi aceite
no acórdão recorrido, de ser aplicável ao cálculo dos juros indemnizatórios a taxa desconto, acrescida de cinco pontos percentuais,
que vigorava no início do período de contagem.
Por isso, o regime de contagem dos juros indemnizatórios, nas situações previstas no n.o 1 do art. 24.o do C.P.T., não foi alterado
por este Decreto-Lei n.o 7/96, continuando, até à entrada em vigor
da L.G.T., a ser aplicável o referido art. 559.o, n.o 1, do Código Civil
e Portaria n.o 1171/95.
Em todo o período anterior à entrada em vigor da L.G.T. relativamente ao qual está em causa nos autos o pagamento de juros
indemnizatórios (entre 12-2-96 e 1-1-99) não houve qualquer alteração
da taxa de juros aplicável pois aquela Portaria vigorou até à entrada
em vigor da Portaria n.o 263/99, de 12 de Abril.
Por isso, tem se concluir que em todo o período referido os juros
indemnizatórios são calculados com base na taxa de juro de 10%
ao ano, fixada na Portaria n.o 1171/95.
Termos em que acordam neste Pleno da Secção do Contencioso
Tributário em
- conceder provimento ao recurso jurisdicional;
- revogar o acórdão recorrido;
- condenar a Autoridade Requerida a pagar à Requerente juros
indemnizatórios calculados com base na taxa de juro de 10% ao ano,
fixada na Portaria n.o 1171/95, no período que decorreu entre 12/02/96
e 1/01/99.
Custas pela recorrida no presente recurso jurisdicional, com taxa
de justiça de 95 euros e procuradoria de 50%.
Lisboa, 20 de Outubro de 2004. — Jorge de Sousa (relator) — Baeta
de Queiroz — Pimenta do Vale — Brandão de Pinho — Lúcio Barbosa — Vítor Meira — Mendes Pimentel — Fonseca Limão (revendo
anterior posição) — António Pimpão (revendo anterior posição).

alínea a), 17.o, n.o 3, e 19.o, n.o 1, do Regime do IVA
nas Transacções Intracomunitárias.
2 — Porém, aquela dedução obsta a que, aquando da revenda
do veículo, o IVA seja apurado segundo o “método da
margem”, referido no então vigente artigo 2.o, n.o 1, do
Decreto-Lei n.o 504-G/85, de 30 de Dezembro, por força
do disposto nos artigos 3.o, n.o 1, deste diploma e 21.o,
n.o 3, do CIVA.
Recurso n.o 579/04. Recorrente: AUTO SPORT DA BEIRA, LDA.;
Recorrida: 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 - AUTO SPORT DA BEIRA, LDA., com sede em Abraveses,
Viseu, recorre da sentença do Mm.o Juiz do Tribunal Tributário de
1.a Instância de Viseu que julgou improcedente a liquidação adicional
de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) relativo ao ano de 1994.
Formula as seguintes conclusões:
«1.o
As correcções técnicas (como são as presentes) não cabem no crivo
dos métodos indirectos - Arts. 81.o a 83.o do CPT e 84.o do CIVA
(vício de ilegalidade).
2.o
Nem no filtro do Art.o 84.o CPT (vício de ilegalidade).
3.o
Não obstante, existe ilegalidade ao Art.o 266.o, n.o 2, da CRP e
Art.o 71.o, n.os 15 16 (Dec.-Lei n.o 87-B/98, de 31.12.) ao manter-se
as liquidações impugnadas.
4.o
Sem prescindir, que a administração tributária devia ter-se substituído oficiosamente nas autoliquidações nas AICB, pela lei superveniente - Art.o 78.o, n.o 2, da LGT.
5.o

Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
IVA. Aquisição intracomunitária de veículo usado seguida de
revenda. Liquidação. Dedução.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O sujeito passivo de IVA que importa de país comunitário
um veículo usado deve liquidar o respectivo IVA, incluindo no respectivo cálculo o IA devido, podendo deduzir
o IVA liquidado, tudo nos termos dos artigos 23.o, n.o 1,

Sem prescindir ainda, que se falta existe da impugnante, nas AICB,
não é por via do imposto e juros compensatórios, que devem ser
sancionadas.
6.o
Relativamente ao direito de opção, pelo método da margem, não
se apura, como a hipótese do errado exercício do direito à dedução
nas AICB transforma o método da margem (Art.o 6.o do Dec.-Lei
n.o 504-G/85, de 30.12.) em submissão ao regime geral (vício de
ilegalidade).
Assim deve proceder-se à anulação total de toda a liquidação adicional praticada.
Pelo que na verificação de tudo quanto se alega e no provimento
do presente recurso, devem os referidos actos, em sede de IVA, pra-
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ticados pelos serviços da administração tributária, serem declarados
nulos e de nenhum efeito.»
1.2 - Não há contra-alegações.
1.3 - Ao Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal parecem obscuras as conclusões das alegações da recorrente. Promove,
por isso, que seja convidada a apresentar melhores conclusões. Para
o caso de assim se não entender, reedita o parecer do Ministério
Público já emitido junto do Tribunal Central Administrativo, para
onde o presente recurso foi inicialmente interposto, e que é no sentido
do não provimento do recurso.
1.4 - O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2 - A matéria de facto vem assim estabelecida:
«1.
Resultante de visita de Fiscalização efectuada à impugnante, foi
elaborado o relatório de fls. 34 a 152 (junto ao processo de Impugnação
o
n. 206/98), cujo teor dou reproduzido.
2.
Com base nesse relatório resultaram as seguintes liquidações:
- n.o 97197215 referente a Imposto sobre o Valor Acrescentado
do 1994, no montante de 35 816 224$00 (processo n.o 210/98);
- n.o 97017323 referente a Imposto sobre o Valor Acrescentado
do 1994, no montante de 5.483.934$00 (processo n.o 198/98);
- n.o 97017320 referente a juros compensatórios de 9406T no montante de 517.090$00 (processo n.o 199/98);
- n.o 97017321 referente a juros compensatórios de 9409T94 no
montante de 334.674$00 (processo n.o 200/98);
- n.o 97017322 referente a juros compensatórios de 9412T no montante de 854.797$00 (processo n.o 201/98).
3.
Os prazos para pagamento voluntário dos impostos terminaram
em 31-08-97 (processo n.o 210/98) - fls. 28-29 - e em 30-06-97 (restantes
processos).
4.
A Impugnante reclamou para a Comissão de Revisão, tendo a reclamação sido indeferida - fls. 23, cujo teor dou aqui por reproduzido,
5.
Dou por reproduzido o teor dos laudos do vogal da Fazenda Pública
e do Contribuinte - fls. 21 e 22.
6.
As Impugnações foram deduzidas em 28-11-97 (processo n.o 210/98)
- fls. 2 - e em 09-97 (restantes processos).»
3.1 - A recorrente deduziu cinco impugnações judiciais contra outras
tantas liquidações adicionais de IVA, todas relativas ao ano de 1994,
as quais vieram a ser apensadas.
Na última das impugnações deduzidas, sintetizou a impugnante
os respectivos fundamentos como respeitando a “errónea quantificação e qualificação dos rendimentos” e “fundada dúvida sobre a
existência e quantificação do facto tributário”.

A sentença examinou, separadamente, cada uma das liquidações
impugnadas, e entendeu não verificado qualquer dos vícios que lhes
são imputados.
3.2 - Começa a recorrente por dizer, pretendendo contrariar a decisão recorrida, nas duas primeiras conclusões das suas alegações,
que “as correcções técnicas (como são as presentes) não cabem no
crivo dos métodos indirectos - Arts. 81.o a 83.o do CPT e 84.o do
CIVA (vício de ilegalidade). Nem no filtro do Art.o 84.o CPT (vício
de ilegalidade)”.
Lendo as alegações de onde esta conclusão parece extraída - artigos 1.o a 5.o -, entende-se que a recorrente discute a verificação
dos pressupostos para aplicação de métodos indirectos, defendendo
que apenas havia lugar a correcções técnicas, pois a sua contabilidade
não enfermava de erros graves que impossibilitassem o apuramento
do imposto devido, após aquelas correcções.
Refere-se, pois, à liquidação impugnada no processo principal, que
foi a única em que a Administração se socorreu de métodos indirectos,
conforme consta da sentença recorrida.
Porém, esta questão não foi colocada na petição inicial, nem a
sentença a apreciou, pelo que não pode agora ser discutida.
Na verdade, os recursos jurisdicionais não se destinam a decidir
questões novas, anteriormente não colocadas pelo recorrente, e não
abordadas pela decisão judicial recorrida, mas a reexaminar esta última, verificando a sua regularidade formal (com vista à anulação)
e substancial (tendo em vista a revogação ou alteração). É o que
se extrai do disposto nos artigos 676.o, n.o 1, 684.o, n.o 2, 690.o, n.os 1
e 2, e 690.o-A do Código de Processo Civil.
3.3 Na 3.a conclusão afirma-se que “não obstante, existe ilegalidade
ao Art.o 266.o, n.o 2, da CRP e Art.o 71.o, n.os 15 16 (Dec.-Lei
n.o 87-B/98, de 31.12.) ao manter-se as liquidações impugnadas”.
Aqui, o que a recorrente invoca (lendo a conclusão conjuntamente
com as alegações) é a ofensa dos princípios da proporcionalidade
e da proibição do excesso, defendendo que a Administração, liquidando o IVA, devia, logo, deduzi-lo, pois já apresentou declarações
de substituição daquelas em que não incluíra o IA no cálculo do
imposto - alegações n.os 6.o a 11.o Porém, a sentença não deu por
provada a apresentação de tais declarações de substituição e é nessa
apresentação que, embora não invocada nas conclusões, o é nas alegações, a recorrente funda a sua pretensão, neste particular -, nem
estabeleceu que o imposto liquidado não foi deduzido.
Ora, este Supremo Tribunal Administrativo não conhece de matéria
de facto, posto que o processo foi julgado, em primeiro grau de jurisdição, por um tribunal tributário de 1.a instância, nem a recorrente
aponta, nas suas conclusões, erro no julgamento da matéria de facto
- caso em que, aliás, não seria este Supremo Tribunal Administrativo,
mas o Tribunal Central Administrativo, o competente para o recurso.
De resto, a recorrente não expressa, de forma inteligível, em que
consistiu a violação, pela sentença recorrida, das normas jurídicas
que nesta conclusão aponta.
3.4 - Na 4.a conclusão afirma a recorrente: “sem prescindir, que
a administração tributária devia ter-se substituído oficiosamente nas
autoliquidações nas AICB, pela lei superveniente - Art.o 78.o, n.o
2, da LGT”.
Esta norma da Lei Geral Tributária considera imputáveis aos serviços da Administração os erros havidos na autoliquidação, para efeito
de revisão dos actos tributários.
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Ora, a revisão só tem lugar “quando, por motivos imputáveis aos
serviços, tenha sido liquidado imposto superior ao devido”, conforme
se lê no artigo 91.o, n.o 1, do Código do IVA.
Conjugadas as duas disposições, resulta delas que quando haja erro
na autoliquidação, e dele resulte a liquidação de imposto superior
ao devido, a Administração deve proceder à revisão oficiosa da
liquidação.
No nosso caso, e uma vez que não se mostra que tenha havido
erro na autoliquidação, com liquidação de imposto superior ao devido,
a referida disposição legal não é aplicável.
Mal se entenderia, de resto, que, tendo a Administração liquidado
imposto adicionalmente - o que se justifica por ele não ter sido devida
e oportunamente liquidado -, procedesse, também, à revisão das liquidações - a qual só tem lugar quando tenha sido liquidado imposto
em excesso.
3.5 - Na conclusão 5.a lê-se que ”se falta existe da impugnante,
nas AICB, não é por via do imposto e juros compensatórios, que
devem ser sancionadas”.
Dificilmente se alcança o que pretende dizer a recorrente, sabendo-se, como se sabe, que, nas declarações de IVA que apresentou,
relativas à aquisição intracomunitária, não incluiu o IA devido no
cálculo do imposto, assim desobedecendo à imposição do n.o 3 do
artigo 17.o do Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias
aprovado pelo decreto-lei n.o 290/92, de 28 de Dezembro, o que fez
com que a Administração procedesse a liquidações adicionais.
O facto de o IVA liquidado nas transacções intracomunitárias ser
dedutível, por força do disposto no artigo 19.o, n.o 1, do mesmo diploma, não extingue a obrigação de declaração e autoliquidação, a
que, como se viu, a recorrente faltou.
Diga-se, em todo o caso, que os impostos não têm carácter sancionatório de qualquer “falta” dos contribuintes, de acordo com a
sua natureza, que exclui esse carácter. E os juros compensatórios
destinam-se, como a sua designação aponta, a “compensar” a Administração pelo arrecadamento tardio do imposto, por motivo imputável ao contribuinte, não constituindo, também, uma sanção.
A imposição da obrigação de imposto e juros compensatórios tem
origem, não numa “falta” da recorrente, mas no facto de, sendo sujeito
passivo da relação de imposto, ter, com a sua actuação, dado causa
ao retardamento da sua liquidação.
3.6. A última das conclusões da recorrente tem este teor: “relativamente ao direito de opção, pelo método da margem, não se apura,
como a hipótese do errado exercício do direito à dedução nas AICB
transforma o método da margem (Art.o 6.o do Dec.-Lei n.o 504-G/85,
de 30.12.) em submissão ao regime geral (vício de ilegalidade)”.
Também quanto a esta conclusão, tal como acontece com as anteriores, não é fácil descortinar qual a crítica que a recorrente dirige
à sentença impugnada.
A recorrente afirma que lhe era possível optar pelo regime especial
(método da margem), na revenda, liquidando o IVA, mas sem o deduzir, na transacção intracomunitária, ao contrário do que erroneamente fez, não podendo a Administração submetê-la ao regime geral,
como fez.
Mas, como a própria recorrente parece admitir, a escolha que fez,
de deduzir o IVA suportado na aquisição intracomunitária, é incompatível com a opção pelo método da margem na posterior revenda.
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Conforme se diz na sentença, a recorrente “para efeitos de liquidação do imposto na venda dos veículos usados aplicou o regime
de tributação dos bens em segunda mão, mas para efeitos de dedução
do imposto aplicou o regime geral do Imposto sobre o Valor Acrescentado”. As aquisições intracomunitárias de bens são caracterizadas,
pelo artigo 3.o do Regime do IVA nas Transacções comunitárias,
pela transferência “do poder de dispor, por forma correspondente
ao exercício do direito de propriedade, de um bem móvel corpóreo”,
sendo essencial que esse bem seja expedido ou transportado de um
para outro Estado-membro.
Trata-se de operações sujeitas a IVA, de acordo com o artigo 1.o
alínea a) do mesmo diploma.
Viu-se já que, como consta da sentença impugnada, a recorrente
liquidou esse IVA, como lhe impunha o artigo 23.o, n.o 1, alínea
a), do mesmo diploma, ainda que não tenha incluído no valor tributável
o IA, o que era sua obrigação, por força do artigo 17.o, n.o 3, ainda
do mesmo diploma, e deduziu o IVA suportado.
Ao vender as viaturas em Portugal, deu lugar a nova transmissão
delas, sobre a qual incide, também, IVA, constituindo matéria tributável “a diferença (. . .) entre o preço de venda e o preço de compra”,
nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 1.o e da alínea f) do
n.o 2 do artigo 16.o do Código do IVA (regime geral).
Se for adoptado o método da margem (regime especial), a matéria
tributável consiste na diferença entre o valor de venda e o de compra,
com inclusão do IVA, mas sem contemplar o IA suportado, e sem
que o imposto assim liquidado confira direito à dedução - artigos 2.o,
n.o 1, do Decreto-Lei n.o 504-G/85, de 30 de Dezembro, e 21.o e
do Código do IVA.
Como a recorrente deduzira o IVA anteriormente suportado, deixou de estar ao seu alcance a opção pelo método da margem, pois
a tanto obsta o n.o 1 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 504-G/85, de
30 de Dezembro, ao estabelecer que “não é dedutível pelos sujeitos
passivos a quem se aplica este regime particular, o imposto sobre
o valor acrescentado que tenha onerado a aquisição ou importação
dos bens referidos no n.o 1 do artigo 1.o (. . .)”. Idêntica disciplina
contem o n.o 3 do artigo 21.o do CIVA: “não conferem também direito
à dedução do imposto as aquisições de bens referidos na alínea f)
do n.o 2 do artigo 16.o quando o valor tributável da sua transmissão
posterior, de acordo com legislação especial, for a diferença entre
o preço de venda e o preço de compra”.
Não é, pois, a Administração Fiscal que impõe à recorrente a sujeição ao regime geral: foi ela mesma a fazer a opção, ao exercer
o direito à dedução do imposto suportado na aquisição intracomunitária.
Improcedem, pelo exposto, 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, fixando-se em 50% a procuradoria.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão.
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Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
Emolumentos. Juros indemnizatórios. Execução de julgado.
Arts. 83.o, n.o 4, do CPT e 43.o da LGT. Aplicação no
tempo. Taxa de juros.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Na vigência do Código de Processo Tributário aos juros
indemnizatórios devidos em consequência de impugnação
judicial que anulou o acto de liquidação, por erro imputável aos serviços (art.o 24.o, n.o 1), é aplicável, na
falta de norma especial, o regime de juros previsto no
art.o 559.o, n.o 1, do Código Civil e na Portaria n.o
1.171/95, de 25/9.
II — Apenas às situações previstas no n.o 2 do citado artigo
era aplicável o regime dos juros compensatórios, por ser
apenas relativamente a elas que o n.o 3 do mesmo artigo
o determinava.
Recurso n.o 689/04-30. Recorrente: Director-Geral dos Registos e
do Notariado; Recorrido: Banco BPI, SA.; Relator: Ex.mo Juiz
Cons.o. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - O Director-Geral dos Registos e Notariado, não se conformando
com a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que,
em sede de execução de julgado anulatório, intentada pelo Banco
BPI, deferiu a pretensão deste quanto à taxa a aplicar na liquidação
dos juros indemnizatórios, que lhe são devidos pelo período compreendido entre 20/9/96 e 31/12/98, ambos inclusive, dela vem interpor
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1 - O recurso interposto pela Direcção-Geral dos Registos e do
Notariado tem por objecto a douta decisão proferida pelo tribunal
a quo no incidente de execução de sentença, na parte em que condenou
a Administração no pagamento de juros indemnizatórios a uma taxa
fixa até à entrada em vigor da L.G.T.
2 - Ao contrário do que defende o ”Banco BPI, S.A.”, no cálculo
dos juros indemnizatórios dever-se-á atender às taxas que sucessivamente vigoraram desde a data da liquidação de emolumentos judicialmente anulada até ao termo do prazo de execução espontânea
da decisão judicial anulatória, dado que estas exprimem a medida
legal considerada idónea para a mensuração do dano respeitante a
uma obrigação pecuniária, tal como doutamente foi decidido pelo
Venerando Supremo Tribunal Administrativo, no acórdão proferido,
em 20 de Fevereiro de 2002, no recurso n.o 26.669.
3 - Os juros indemnizatórios devidos pela anulação de um acto
de liquidação de emolumentos registrais, cujo cumprimento da decisão
judicial anulatória foi efectuado em 06.01.2003, devem, nos termos
do disposto nos artigos 83.o, n.o 4, do Código de Processo Tributário

e 35.o, n.o 10, da Lei Geral Tributária, ser contabilizados de acordo
com as seguintes taxas:
- 13,25% - de 20-09-1996 a 12-12-1996 (art.o 83.o, n.o 4 do C.P.T.
e Aviso n.o 2/96, de 04.04.1996, publicado no D.R. n.o 96 (II série)
de 23.04.1996);
- 12% -de 13-12-1996 a 06-05-1997-(art.o 83.o, n.o 4 do C.P.T. e
Aviso n.o 5/96, de 22.11.96, publicado no D.R. n.o 287 (II série) de
12.12.1996);
- 11% - de 07-05-1997 a 25-02-1998 (art.o 83.o, n.o 4 do C.P.T.
e Aviso n.o 180/97, de 22.04.97, publicado no D.R. n.o 104 (II série)
de 06.05.1997);
- 10% - de 26-02-1998 a 06-11-1998 (art.o 83.o, n.o 4 do C.P.T.
e Aviso n.o 1/98, de 16.02.98, publicado no D.R. n.o 47(I série - B)
de 25.02.1998);
- 9,25% - de 07-11-1998 a 19-12-1998 (art.o 83.o, n.o 4 do C.P.T.
e Aviso n.o 3/98, de 30.10.98, publicado no D.R. n.o 257 (I série B) de 06.11.1998);
- 8,25% - de 20-12-1998 a 31-12-1998 (art.o 83.o, n.o 4 do C.P.T.
e Aviso n.o 4/98, de 14.12.98, publicado do D.R. n.o 292 (I série B)
de 19.12.1998);
- 10% - de 01-01-1999 a 16-04-1999 (art.os 35.o, n.o 10, 43.o, n.o 4,
da L.G.T., n.o 1 do art.o 559.o do C. Civil e Portaria n.o 1171/95,
de 25 de Setembro);
- 7% - de 17-04-1999 a 06-01-2003 (art.os 35.o, n.o 10, 43.o, n.o 4,
da L.G.T., n.o 1 do art.o 559.o do C. Civil e Portaria n.o 263/99, de
12 de Abril).
4 - É de referir ainda que a presente questão da aplicação da
lei no tempo das normas sobre juros indemnizatórios, em particular
no período que medeia entre a data da entrada em vigor do Decreto-Lei 7/96, de 7 de Fevereiro - 12.02.1996 - e a data da entrada
em vigor da LGT - 01.01.1999 - aguarda decisão a proferir pelo Pleno
da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo no âmbito de vários recursos para uniformização de
jurisprudência.
O recorrido contra-alegou, para concluir da seguinte forma:
1.a - Os arts. 24.o e 83.o do C.P.T., após a redacção que lhes foi
conferida pelo D.L. n.o 7/96, de 7 de Fevereiro, consagraram a aplicação de uma taxa de juro fixa;
2.a - De acordo com esses preceitos, a taxa dos juros indemnizatórios
correspondia à taxa básica de desconto do Banco de Portugal em
vigor no dia do pagamento do tributo, acrescida de cinco pontos
percentuais, e mantinha-se inalterada durante todo o período de contagem dos juros;
3.a - Nas palavras do Ilustre Conselheiro LOPES DE SOUSA,
no n.o 4 do art. 83.o do C.P.T. “a questão da alteração das taxas
aplicáveis ao longo do período em que eles são devidos” era liminarmente eliminado, pois determinava-se “a aplicação de uma taxa
de juros fixa, ao longo de todo o período de contagem dos juros”;
4.a - A entrada em vigor da L.G.T. alterou a forma de determinação
dos juros, passando a aplicar-se as taxas legais sucessivamente em
vigor nos diferentes períodos de contagem dos juros, pelo que a partir
de 1.01.1999 e por força das remissões constantes no n.o 4 do art. 43.o
e no n.o 10 do art. 35.o da L.G.T., a taxa dos juros indemnizatórios
passou a ser equivalente à taxa dos juros legais fixados nos termos
do n.o 1 do art. 559.o do Código Civil;
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5.a - Conforme explica o Ilustre Conselheiro LOPES DE SOUSA,
a questão da alteração das taxas apenas se coloca após a entrada
em vigor da L.G.T. pois “esta Lei não contém qualquer regra especial
sobre esta matéria, pelo que a questão deverá ser resolvida à face
dos princípios gerais sobre a aplicação da lei no tempo”;
6.a - A douta sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido
de juros legalmente formulado, violou, pois, por errada interpretação
e aplicação os arts. 24.o e 83.o do C.P.T.
Termos em que deve negar-se provimento ao recurso, mantendo-se
a decisão recorrida.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de ser negado provimento ao recurso, confirmando-se o julgado, “nos
termos da jurisprudência consolidada desta Secção”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
- Por sentença, transitada em julgado, e proferida nos autos de
impugnação judicial que correram termos no 2.o Juízo, 2.a Secção,
do extinto Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto, sob o
n.o 44/96, determinou-se a anulação da liquidação versando sobre
os emolumentos devidos pela inscrição no registo nacional de pessoas
colectivas, no valor de 25.001.600$00 e condenou-se a entidade liquidadora a pagar à impugnante juros indemnizatórios sobre tal montante, contados desde 19.09.996 até à emissão da respectiva nota de
crédito a seu favor.
- A liquidação anulada foi efectuada em 19.09.996 e na mesma
data efectuado o respectivo pagamento por parte da impugnante,
ora exequente.
- Esgotado o prazo de execução espontânea de tal sentença, a impugnante requereu, em 14.11.2002, execução de julgado, ao abrigo
do art. 50,o n.o 1, do Dec-Lei n.o 256-A/77, de 17.06.
- Até à data da instauração da presente execução (12.02.2003),
a Administração não se tinha ainda pronunciado sobre a pretensão
da impugnante.
- Posteriormente, foi emitida a nota discriminativa do montante
a restituir à impugnante, cuja cópia faz fls. 52 destes autos e cujo
teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
3 - A questão que constitui o objecto do presente recurso consiste
em saber como devem ser contados os juros indemnizatórios, a que
o recorrido tem direito, no período compreendido entre 12/2/96, data
da entrada em vigor da nova redacção do art.o 83.o, n.o 4, do CPT,
que lhe foi dada pelo Decreto-lei n.o 7/96, de 7/2, e 1/1/99, data
da entrada em vigor da LGT, uma vez que e em relação aos juros
contados respeitantes aos demais períodos não existe qualquer divergência entre as partes, como resulta da sua motivação do recurso
e das contra-alegações.
Esta questão, tal como vem assim suscitada, desde pelo menos
o dia 8/10/03, vinha sendo decidida, de forma pacífica e reiterada,
por esta Secção do STA no sentido de que os juros indemnizatórios
contavam-se, nesse período, à taxa básica de desconto do Banco de
Portugal em vigor no dia do pagamento do imposto indevido, acrescida
de cinco pontos percentuais, sem levar em consideração as sucessivas
alterações que tal taxa experimentou.
Todavia e em recente Sessão do Pleno desta Secção, essa posição
jurisprudencial veio a ser alterada, o que mereceu a nossa concordância, pelo que, revendo, assim, a posição anteriormente assumida
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e que apontava naquele sentido, vamos, agora, aqui seguir essa
jurisprudência.
Escreveu-se, então, no Acórdão de 20/10/04, in rec. n.o 1.076/03,
que aqui vamos seguir de perto, que ”o art. 24.o do C.P.T. reconheceu
genericamente o direito do contribuinte a juros indemnizatórios, quando, em reclamação graciosa ou processo judicial, se determinasse que
houve erro imputável aos serviços».
No n.o 2 do mesmo artigo estabeleceu-se que haverá também direito
aos juros indemnizatórios quando, por motivo imputável aos serviços,
não fosse cumprido o prazo legal da restituição oficiosa dos impostos.
No que concerne ao montante dos juros indemnizatórios, o n.o 3
deste art. 24.o, estabelece, apenas para as situações previstas no n.o 2
(“o montante dos juros referidos no número anterior”), que ele “será
calculado, para cada imposto, nos termos dos juros compensatórios
devidos a favor do Estado, de acordo com as leis tributárias” (. . .).
Para as situações previstas no n.o 1, antes da entrada em vigor
do Decreto-Lei n.o 7/96, na falta de norma especial que indicasse
a taxa de juro aplicável, teria de se fazer apelo ao preceituado no
art.o 559.o do Código Civil que estabelece que “os juros legais e os
estipulados sem determinação de taxa ou quantitativo são os fixados
em portaria conjunta dos Ministros da Justiça e das Finanças e do
Plano” (. . .).
O n.o 4 do art. 83.o do C.P.T., introduzido pelo Decreto-Lei n.o 7/96,
veio estabelecer que “a taxa de juros compensatórios corresponde
à taxa básica de desconto do Banco de Portugal em vigor no momento
do início do retardamento da liquidação do imposto, acrescida de
cinco pontos percentuais”.
No entanto, esta norma, como resulta do seu próprio texto, reporta-se directamente apenas ao cálculo dos juros compensatórios
e não dos juros indemnizatórios.
Por outro lado, como se referiu, a remissão feita no n.o 3 do art. 24.o
para o regime dos juros compensatórios como aplicável ao cálculo
do juros indemnizatórios restringe-se às situações previstas no seu
n.o 2, de atraso na restituição oficiosa dos impostos, pois a referência
feita no n.o 3 aos “juros referidos no número anterior” tem forçosamente o alcance de excluir do seu âmbito de aplicação os casos
de juros indemnizatórios previstos no n.o 1, derivados de anulação
de liquidação de tributos pagos.
Assim, tem de concluir-se que o referido n.o 4 do art. 83.o é inaplicável à situação em apreço, pelo que não pode ser perfilhada nem
a solução adoptada no acórdão fundamento, em que se entendeu
que eram aplicáveis as sucessivas taxas de desconto do Banco de
Portugal, acrescidas de cinco pontos percentuais, nem a que foi aceite
no acórdão recorrido, de ser aplicável ao cálculo do juros indemnizatórios a taxa de desconto, acrescida de cinco pontos percentuais,
que vigorava no princípio de contagem.
Por isso, o regime de contagem dos juros indemnizatórios, nas situações previstas no n.o 1 do art. 24.o do C.P.T., não foi alterado
por este Decreto-Lei n.o 7/96, continuando, até à entrada em vigor
da L.G.T., a ser aplicável o referido art. 559.o n.o 1, do Código Civil
e Portaria n.o 1171/95.
Em todo o período anterior à entrada em vigor da L.G.T. relativamente ao qual está em causa nos autos o pagamento de juros
indemnizatórios (entre 12/2/96 e 1/1/99) não houve qualquer alteração
da taxa de juros aplicáveis pois aquela Portaria vigorou até à entrada
em vigor da Portaria n.o 262/99, de 12 de Abril.
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Posto isto e voltando ao caso dos autos, como não se está perante
situação em que não houvesse sido cumprido o prazo legal de restituição oficiosa dos impostos, está afastada a possibilidade de, com
base no n.o 3 do predito art.o 24.o e na sua remissão para os termos
do cálculo dos juros compensatórios, se calcularem os juros indemnizatórios.
Por isso, temos de concluir que em todo o período referido os
juros indemnizatórios são calculados com base na taxa de juro de
10% ao ano, fixado na Portaria n.o 1.171/95, de 25/9.
No mesmo sentido, pode ver-se, ainda, os Acórdãos do Pleno desta
Secção do STA de 20/10/04, in rec. n.o 1.041/03 e in rec. n.o 1.042/03.
4 - Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em conceder
provimento ao recurso e revogar a decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrida, fixando-se a taxa de justiça em 200
euros e a procuradoria em 50%.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) —
Lúcio Barbosa — António Pimpão.

Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Recurso. Decisão por despacho. Falta
de audição do arguido e do Ministério Público.
Doutrina que dimana da decisão:
I — No recurso de aplicação de coima, o juiz só pode decidir
por despacho depois de notificados o arguido e o Ministério Público, anunciando essa sua intenção, conforme
o disposto no art.o 64.o, n.o 2, do RGCO.
II — A indicação pelo arguido nas suas alegações de testemunhas, tal conduta traduz a sua vontade de que as
mesmas sejam ouvidas em audiência de julgamento, reveladora de uma oposição inequívoca do arguido a essa
forma de apreciação da causa.
III — Com a omissão de tal formalidade, o despacho enferma
da nulidade insanável prevista no art.o 119.o, al. c), e
da nulidade prevista no art.o 120.o, n.o 2, al. d), pelo
que é, assim, inválido, nos termos do disposto no
art.o 122.o, n.o 1, todos do CPP, aqui aplicável ex vi
do disposto no art.o 3.o, al. b), do RGIT.
Recurso n.o 707/04-30. Recorrente: Ministério Público; Recorrida:
PECNON - Gabinete de Estudos e Projectos, Lda.; Relator. Ex.mo
Juiz Cons.o Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - O Magistrado do Ministério Público não se conformando com
a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que negou

provimento ao recurso interposto da decisão do Chefe do Serviço
de Finanças de Lisboa 11, que condenou a arguida PECNON-Gabinete
de Estudos e Projectos, Lda, com sede na Rua Tobis Portuguesa,
Lisboa, no pagamento da coima de 2.237,51 euros, por falta de entrega
de IVA no montante de E 11.187,55, respeitante ao período de 12/99,
dela vem interpor recurso, formulando as seguintes conclusões:
1.a O presente recurso judicial de decisão que aplicou uma coima
foi decidido por simples despacho, sem que a arguida e o MP tenham
sido notificados para, querendo, se oporem a tal forma de decisão.
Ora,
2.a O Juiz só pode decidir por simples despacho desde que não
haja oposição quer da arguida, quer do MP (art. 64.o, no 2, do RGCO).
3.a O que implica que tais entidades tenham que ser, previamente,
notificadas para se pronunciarem, querendo, sobre tal matéria.
4.a A omissão de tal formalidade consubstancia nulidade insuprível,
determinante da invalidade do douto despacho recorrido (arts. 119.o,
al. f), 120.o, al. d), e 122.o do CPP).
5.a Foi, expressamente, violado o normativo inserto no art. 64.o,
no 2, do RGCO, por força do estatuído no art. 3.o, al. b), do RGIT.
A recorrida não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto não emitiu parecer atento o
disposto no art.o 109.o, n.o 3, da LPTA, então em vigor.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) A escrita da recorrente foi objecto de inspecção tributária, nomeadamente aos exercícios de 1998 e 1999, conforme documentos
de fls. 8 a 10, dando-se todos por reproduzidos;
B) No âmbito de tal inspecção foram efectuadas liquidações adicionais de IVA, nos termos do disposto no art. 82.o do CIVA, bem
como de juros compensatórios, nomeadamente no que respeita aos
períodos de 9801T, 9811T e 9912T, conforme mesmos documentos;
C) No que respeita ao período de 9912, foi liquidada adicionalmente
a quantia de euros 11.187,55, conforme mesmos documentos e Auto
de Notícia de fl. 3, que também se dá por reproduzido;
D) Se a recorrente tivesse liquidado atempadamente o respectivo
imposto e o tivesse também entregue atempadamente, deveria tê-lo
feito até 10.02.2000, já que era o termo do prazo para cumprimento
voluntário da obrigação, conforme Auto de fl. 3;
E) Porque a liquidação não foi feita pela recorrente, a mesma
foi efectuada adicionalmente pela Administração Tributária, que entendeu que se estava perante infracção e levantou o respectivo Auto
em 01.08.2002, conforme documento de fl. 3;
F) A recorrente foi notificada nos termos do disposto no art. 70.o
do RGIF para apresentar a sua defesa, o que fez apresentando o
articulado de fls. 8 a 10 e alegando que sempre entregou em tempo
oportuno e nos prazos legalmente estabelecidos as respectivas declarações de IVA e que procedeu à regularização de todas as situações
que lhe foram indicadas em sede de inspecção, designadamente à
substituição de Modelos C do IVA, relativamente aos exercícios dos
anos objecto de fiscalização;
G) A recorrente alega ainda que procedeu ao pagamento de todas
as liquidações adicionais efectuadas nos termos do artigo 82.o do CIVA
em resultado da apresentação da declaração periódica de substituição,
relativa a período de imposto para o qual já tinha sido enviada declaração (art. 16.o - fl. 9);
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H) Com base nos factos acima referidos, foi proferida decisão pela
qual foi aplicada à recorrente a coima de E 2.237,55, relativamente
à falta de entrega de IVA no montante de E 11.187,55 do período
de 99/12, conforme decisão de fl. 16;
I) A recorrente foi notificada da mesma decisão no dia 13.08.2003,
conforme documentos de fls. 17 a 18, que se dão por reproduzidos;
J) É dessa decisão que a recorrente veio, em 02.09.2003, apresentar
o presente recurso em cujas alegações alega, em síntese, o que alegou
em sede de defesa nos termos do art. 70.o do RGIT, conforme douto
requerimento de fls. 20 a 24, que se dá por reproduzido.
3 - O objecto do presente recurso consiste em saber se, tendo
sido o recurso da decisão de aplicação de coima decidido por simples
despacho sem que a arguida e o Ministério Público tivessem sido
notificados para, querendo, se oporem a essa forma de decidir, tal
decisão é nula nos termos do disposto no art.o 120.o, n.o 2, al. f),
do CPP, aqui aplicável ex vi do disposto no art.o 3.o, al. b), do RGIT.
No despacho recorrido, face aos elementos que constam dos autos,
conjugados com as alegações da própria recorrente e tendo ainda
em consideração que para a prática das infracções contra-ordenacionais basta a negligência, entendeu o M.mo Juiz a quo que não
se tornava necessário proceder à produção da prova testemunhal,
passando a conhecer, desde logo, do pedido.
Contra o assim decidido se insurge o Magistrado recorrente já
que e no seu entender, o Juiz só pode decidir por simples despacho
desde que não haja oposição quer da arguida, quer do Ministério
Público, o que implica que estas entidades tenham que ser notificadas
para se pronunciarem, querendo, sobre tal matéria.
Vejamos se lhe assiste razão.
4 - Estabelece o art.o 64.o, n.o 2, do RGCO que “o juiz decide
por despacho quando não considere necessária a audiência de julgamento e o arguido ou o Ministério Público não se oponham”.
Daqui ressalta que são dois os requisitos cumulativos para que
o juiz possa decidir por despacho, a saber: a) o juiz não considere
necessária a audiência de julgamento e b) o arguido e o Ministério
Público não se oponham.
Assim, basta que um deles se oponha a que o recurso seja decidido
por simples despacho, para que o julgamento seja obrigatório.
Aliás, isto representa, nos processos de contra-ordenações, a consagração do princípio constitucional do direito de audiência e de defesa
previsto no art.o 32.o, n.os 1, 5 e 8, da CRP.
A este propósito, escrevem os Ilustres Conselheiros Jorge Sousa
e Simas Santos, in RGCO, Anotado, ed. 2001, p. 358, citados pelo
recorrente, que “no n.o 2 deste artigo, estabelece-se que o juiz não
pode decidir por despacho quando o arguido ou o Ministério Público
não se oponham.
Basta a oposição de qualquer deles para o juiz não poder decidir
por despacho.
Esta oposição poderá ser manifestada pelo arguido no requerimento
de interposição do recurso e pelo Ministério Público ao apresentar
o processo ao juiz, devendo entender-se que constituem manifestação
implícita de oposição o oferecimento de prova que deva ser produzida
em audiência.
No entanto, não se exigindo que eles manifestem a oposição espontaneamente nesses momentos, o juiz, no caso de não considerar
necessária a audiência, deverá notificar o arguido e o Ministério Pú-
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blico anunciando a sua intenção de decidir por despacho, para dar-lhes
a oportunidade de deduzirem oposição”.
Ora, no caso dos autos ressalta à evidência que quer a arguida,
quer o Ministério Público não foram ouvidos para o efeito do disposto
no predito art.o 64.o, n.o 2, isto é, se pretendiam que o recurso da
decisão que lhe aplicou a coima fosse decidido por despacho ou em
consequência de audiência de julgamento.
Pelo que e deste modo, se violou o citado preceito legal.
E mesmo a admitir que o Juiz não violou tal preceito com o fundamento de que não existe norma que o obrigue a ouvir aquelas
entidades sobre se se opõem ou não à decisão por simples despacho,
no caso em apreço, sempre aquela decisão violaria aquele preceito,
uma vez que, com a indicação pela arguida nas suas alegações de
duas testemunhas, tal conduta traduz a sua vontade de que as mesmas
fossem ouvidas em audiência de julgamento, reveladora de uma oposição inequívoca da arguida a essa forma de apreciação da causa
(neste sentido, vide Ac. da Relação de Lisboa de 4/3/92, in Colect.
Jurisp., Ano XVII, Tomo II, pág. 164).
Deste modo e com a omissão de tal formalidade, o despacho recorrido enferma da nulidade insanável prevista no art.o 119.o, al. c),
e da nulidade prevista no art.o 120.o, n.o 2, al. d), pelo que é, assim,
inválido nos termos do disposto no art.o 122, n.o 1, todos do CPP,
aqui aplicável ex vi do disposto no art.o 3.o, al. b), do RGIT.
5 - Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso
e decretar a nulidade do acto recorrido, ordenando-se a notificação
da arguida o do Ministério Público de harmonia e para o efeito do
disposto no art.o 64.o, n.o 2, do RGCO, com a consequente audiência
de julgamento.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) —
Lúcio Barbosa — António Pimpão.

Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
Conflito negativo de competência. Acto do Director-Geral dos
Impostos.
Doutrina que dimana da decisão:
É competente para apreciar e decidir o recurso contencioso,
interposto em 26/7/02 no T.T. de 1.a Instância de Lisboa,
de despachos do Director-Geral dos Impostos por recorrente
residente em Castelo de Paiva, não o T.A.F. de Penafiel,
mas sim o T.A.F. de Lisboa.
Recurso n.o 725/04. Requerente: Contimobe - Imobiliária de Castelo
de Paiva SA.; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Fonseca Limão.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Contimobe - Imobiliária de Castelo de Paiva, com sede em Lugar
de Boure, Sardoura concelho de Castelo de Paiva, requereu a resolução de um conflito negativo de competência, alegando, em síntese,
o seguinte:
Apresentou, no T.T. de 1.a Instância de Lisboa, em 26/7/02, um
recurso contencioso de anulação.
Este tribunal declarou-se territorialmente incompetente para conhecer do recurso e ordenou a remessa dos autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, por ser o competente.
Por sua vez, o M.mo Juiz deste Tribunal viria também a julgá-lo
incompetente, em razão do território, para o conhecimento do recurso,
por competente ser o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa.
Cumprido o disposto no art.o 118.o, n.o 2, de C.P. Civil, apenas
o M.mo Juiz do T.A.F. de Penafiel apresentou a sua resposta, sustentando a sua incompetência.
Por outro lado, a requerente Contimobe, na sequência da notificação que lhe foi feita, apresentou a alegação prevista no art.o 120.o
do C.P.C., afirmando ser competente para a apreciação do recurso,
o T.A.F. de Penafiel.
E, no mesmo sentido, vai o parecer do Ex.mo Magistrado do M.o
P.o, junto deste S.T.A.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A questão decidenda é a de saber qual o tribunal competente para
apreciar e decidir um recurso contencioso, interposto em 26/7/02 no
T.T. de 1.a Instância de Lisboa, de despachos do Director-Geral dos
Impostos pela ora requerente Contimobe, cuja sede se situa no Lugar
de Boure, Sardoura, concelho de Castelo de Paiva.
O recurso contencioso, como se vê da p.i., a fls. 9 e seguintes,
visa a anulação de despachos, daquela entidade, que ordenaram a
compensação dos créditos de Contribuição Autárquica (CA) apurados
a favor da Recorrente em notas de revisão oficiosa de CA.
Trata-se, pois, de um recurso contencioso de um acto administrativo
respeitante a questão fiscal [v. art. 62.o, n.o 1, al. c), do E.T.A.F.].
Ora, como afirma Jorge de Sousa (C.P.P.T., 4.a edição p. 112, anot.
10) os recursos de actos administrativos respeitantes a questões fiscais
. . . são da competência do tribunal da área da sede da autoridade
que praticou o acto nos termos da lei do processo tributário (v. art.
63.o, n.o 1, do anterior E.T.A.F.).
Assim, como os actos recorridos foram praticados pelo Director
Geral dos Impostos, forçoso é concluir que o tribunal competente
para deles conhecer era o tribunal tributário de Lisboa.
Ora, nos termos do art. 10.o, n.o 1, do D.L. 325/2003, de 29/12,
a entrada em funcionamento dos novos tribunais tributários implicou
a extinção automática dos anteriores.
Assim, os processos pendentes, como é o caso do presente, nos
juízos de Lisboa são redistribuídos pelos tribunais tributários de Lisboa, Loures e Sintra (v. n.o 3 do citado art. 10.o).
No caso dos autos, o tribunal competente, como se vê do mapa
anexo ao D.L. 325/2003, é o T.A.F. de Lisboa.
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Termos em que se acorda em declarar competente para conhecer
do recurso o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Pimenta do Vale — Vítor Meira.

Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
Execução fiscal. Reclamação de créditos. Impugnação de créditos. Graduação de créditos. Privilégio mobiliário geral.
Doutrina que dimana da decisão:
I — O art. 864.o, n.o 4, do C.P.C., na redacção dada pela
reforma operada pelos Decretos-Lei n.o 329-A/95, de 12
de Setembro, e 180/96, de 12 de Dezembro, permite que
na sentença de verificação e graduação de créditos sejam
conhecidas oficiosamente questões que justificariam rejeição liminar da reclamação.
II — No entanto, esse conhecimento oficioso já não é possível
posteriormente, pois, a partir da prolação da sentença
“haver-se-ão como reconhecidos os créditos e as respectivas garantias reais que não forem impugnados”.
III — Os privilégios mobiliários gerais não valem contra terceiros que sejam titulares de direitos que, recaindo sobre
as coisas abrangidas pelo privilégio, sejam oponíveis ao
exequente (art. 749.o do Código Civil), direitos estes que
são os que não podem ser atingidos pela penhora.
IV — A penhora de bens em execução comum não é obstáculo
a que os mesmos bens sejam penhorados posteriormente
em execução fiscal.
V — A preferência que a penhora confere ao exequente de
ser pago com preferência a qualquer outro credor que
não tenha garantia real anterior, apenas existe nos casos
em que norma especial não estabeleça outra regra de
preferência (art. 882.o, n.o 1, do Código Civil).
VI — Um dos casos em que a lei estabelece uma regra especial
de preferência é o dos privilégios creditórios, que, nos
termos do art. 733.o do Código Civil, conferem aos respectivos credores o direito de serem pagos com preferência
a outros, segundo as regras previstas nos arts. 745.o e
seguintes e disposições especiais, mas sempre com preferência em relação aos credores comuns.
Recurso n.o 752/04. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Macafer
- Comércio de Máquinas e Ferramentas, L.da.; Relator: Ex.mo Juiz
Cons.o Dr. Jorge de Sousa.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença de verificação de graduação de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (1).
A Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
I - Os privilégios creditórios mobiliários são uma faculdade concedida
em atenção tipo de crédito em questão que se sobrepõem a outras garantias ainda que de constituição anterior.
II - Ao colocar-se os créditos da ”Macafer” em primeiro lugar, apenas
garantidos por penhora, está-se a inobservar o fim primeiro e último
para que tais prerrogativas foram pensadas e a colocar os créditos do
Estado e da Segurança Social num plano de igualdade com os créditos
particulares em que só funciona a anterioridade do registo das respectivas
garantias.
III - A hierarquização dos pagamentos dos créditos de acordo com
o estabelecido no art.o 747.o do Cod. Civil e do art.o 10.o, n.o 1, do
Dec.-Lei 103A/80, não afrontam os princípios constitucionais da confiança e da proporcionalidade.
IV - Com o devido e merecido respeito, a douta sentença não se
terá harmonizado a disciplina plasmada nos arts. 736.o, 747.o, n.o 1,
al. a), ambos do C.C., bem como com o art.o10.o, n.o1 al. a).
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos seguintes termos:
1. Aderimos à doutrina do acórdão STA 16.06.2004 (processo
n.o 442/04): o crédito que goze de privilégio mobiliário geral e não goze
de qualquer garantia real não pode ser reclamado em processo de execução fiscal (art. 240.o, n.o 1, do CPPT) O aresto refuta com argumentação brilhante exaustiva a doutrina expressa em corrente jurisprudencial segundo a qual a norma constante do art. 240.o, n.o1, do CPPT
deve ser interpretada amplamente, por forma a abranger não apenas
os credores que gozem de garantia real stricto sensu, mas também aqueles
a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente privilégios creditórios (acórdãos STA 2.07.2003, processo
n.o 882/03; 22.10.2003, processo n.o 946/03, 4.02.2004, e processo n.o
2078/03).
Os créditos que gozem de privilégio mobiliário geral apenas podem
concorrer à graduação de créditos desde que apoiados em penhora. arresto
ou outra garantia real Os créditos reclamados e a graduar apenas podem
ser satisfeitos com o produto da venda dos bens penhorados no processo
de execução fiscal (não também no processo de execução comum).
2. Neste contexto a sentença deve ser anulada oficiosamente para
ampliação da matéria de facto em termos suficientes para a decisão
da causa segundo o regime jurídico enunciado [art. 729.o, n.os 1 e 3,
do CPC e art. 2.o, al. e), do CPPT).
CONCLUSÃO:
A sentença impugnada deve ser oficiosamente anulada e ordenada
a prolação de nova sentença com fixação da matéria de facto necessária
à aplicação do regime jurídico enunciado na fundamentação.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
(1) A Delegação de Aveiro do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social desistiu
do recurso que interpusera.
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2 - Antes de mais, importa apreciar a questão suscitada pelo Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, relativa à anulação
da decisão recorrida.
No caso em apreço, foram reclamados créditos pela Fazenda Pública, relativos a impostos, e créditos da Segurança Social, respeitantes
a contribuições, que não foram impugnados.
O art. 868.o, n.o 4, do C.P.C. (aplicável por força do disposto nos
arts. 334.o do C.P.T. e 246.o do C.P.P.T.) estabelece o seguinte:
«4. Haver-se-ão como reconhecidos os créditos e as respectivas garantias reais que não forem impugnados, sem prejuízo das excepções
ao efeito cominatório da revelia, vigentes em processo declarativo, ou
do conhecimento das questões que deviam ter implicado rejeição liminar
da reclamação.»
Assim, até ao momento da sentença de verificação e graduação
de créditos, poderão ser conhecidas oficiosamente questões que justificariam rejeição liminar da reclamação, mas esse conhecimento oficioso já não é possível posteriormente, pois, a partir desse momento,
“haver-se-ão como reconhecidos os créditos e as respectivas garantias
reais que não forem impugnados”.
No caso em apreço, não foi impugnada a decisão recorrida quanto
ao reconhecimento dos créditos e suas garantias, mas apenas quanto
à forma da sua graduação, pelo que não pode colocar-se neste momento a questão de saber se eles deveriam ter sido rejeitados por
não gozarem de garantia que permitisse aos seus titulares reclamarem-nos na presente execução fiscal, tendo de considerar-se assente
que eles podiam ser reclamados, independentemente de saber se eles
gozavam ou não de penhora ou qualquer garantia real, para além
de gozarem do privilégio creditório mobiliário geral que foi invocado.
Por isso, não se justifica a ampliação da matéria de facto para
averiguar se os créditos da Fazenda Pública e da Segurança Social
gozavam ou não de garantia real.
3 - A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional reconduz-se a saber se os créditos que gozam de privilégio mobiliário
geral devem ser graduados antes dos créditos que são garantidos por
penhora.
Como se referiu, não está em causa saber se os créditos reclamados
pela Fazenda Pública e pela Segurança Social foram ou não bem
admitidos ao concurso, mas sim, partindo do pressuposto assente de
que devem ser graduados, saber a forma como o devem ser.
Os privilégios mobiliários gerais não valem contra terceiros que
sejam titulares de direitos que, recaindo sobre as coisas abrangidas
pelo privilégio, sejam oponíveis ao exequente (art. 749.o do Código
Civil).
Os direitos oponíveis ao exequente são aqueles que não podem
ser atingidos pela penhora, neles se compreendendo não só os direitos
reais de gozo que terceiros tenham adquirido, mas também os direitos
reais de garantia que se tenham constituído antes da data da
penhora (2).
A penhora de bens em execução comum não é obstáculo a que
os mesmos bens sejam penhorados posteriormente em execução fiscal
(art. 300.o, n.o 2, do C.P.T.).
(2) Sobre este ponto, podem ver-se PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código
Civil Anotado, volume I, 2.a edição, pp. 693, e ANTUNES VARELA, Das Obrigações em
Geral, volume II, 4.a edição, p. 555.
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Por outro lado, sobre a preferência resultante da penhora, estabelece o n.o 1 do art. 822.o do Código Civil que “salvo nos casos
especialmente previstos na lei, o exequente adquire pela penhora o
direito de ser pago com preferência a qualquer outro credor que
não tenha garantia real anterior”.
Como se vê, a preferência que a penhora confere ao exequente
de ser pago com preferência a qualquer outro credor que não tenha
garantia real anterior, apenas existe nos casos em que lei especial
não estabeleça outra regra de preferência.
Um dos casos em que a lei estabelece uma regra especial de preferência é o dos privilégios creditórios, que, nos termos do art. 733.o
do Código Civil, conferem aos respectivos credores o direito de serem
pagos com preferência a outros, segundo as regras previstas nos
arts. 745.o e seguintes e disposições especiais, mas sempre com preferência em relação aos credores comuns (3); o crédito que apenas
goze de penhora, encontra-se no escalão inferior dos créditos admitidos a concurso, só prevalecendo sobre créditos que também gozem
apenas de penhora posteriormente efectuada (reportando-se a data
da penhora à do arresto, se tiver sido dele precedida, nos termos
do n.o 2 daquele art. 822.o do Código Civil).
Assim, no caso em apreço, os créditos com privilégio, uma vez
que foram admitidos ao concurso, têm preferência sobre o crédito
da MACAFER - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA, apenas garantido por penhora.
Nestes termos acordam em conceder parcial provimento ao
recurso e:
- manter o decidido na sentença sobre a precipuidade das custas
(art. 455.o do C.P.C.) e sobre o pagamento dos créditos de I.V.A.
e dos créditos da Segurança Social, por esta ordem e na medida
do possível, através dos bens sobre os quais não recaía a penhora
efectuada na execução comum n.o 173/95 do Tribunal Judicial de
Águeda;
- graduar os créditos exequendo e reclamados, relativamente aos
bens abrangidos pela penhora efectuada na execução comum, da seguinte forma:
1.o - Créditos de I.V.A. (imposto indirecto) que gozam de privilégio
mobiliário geral, nos termos do art. 736.o, n.o 1, do Código Civil,
e respectivos juros até dois anos (art. 734.o do mesmo Código);
2.o - Créditos da Segurança Social, que gozam de privilégio mobiliário geral, nos termos dos arts. 10.o, n.o 1, do Decreto-Lei n.o 103/80,
e 13 de Maio) e 747.o, n.o 1, alínea a), do Código Civil;
3.o - Crédito da MACAFER - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
FERRAMENTAS, LDA.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Jorge de Sousa (relator) — Pimenta do Vale — Vítor Meira.

(3) Sobre este ponto, pode ver-se MOTA PINTO, Direitos Reais, pp. 76-77.
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Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
IVA. Prestação de serviços.
Doutrina que dimana da decisão:
Consubstancia o contrato de prestação de serviços tributável
em IVA o acordo celebrado entre duas partes pelo qual
uma delas procede à construção de edifício em terreno da
outra parte, recebendo como contrapartida parte do edificado e uma quantia determinada em dinheiro.
Recurso n.o 806/04-30. Recorrente: António Teixeira Rego; 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 Teixeira Rego impugnou judicialmente no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Viana do Castelo a liquidação de IVA
relativo ao ano de 1986, que lhe foi fixado e respectivos juros
compensatórios.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi julgada procedente
a impugnação anulando-se a liquidação impugnada.
Tendo a Fazenda Pública recorrido de tal decisão para o Tribunal
Central Administrativo foi aí proferido acórdão que revogou a sentença e julgou improcedente a impugnação judicial.
De tal acórdão recorreu então o impugnante para este Supremo
Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, formulando as seguintes conclusões:
1.a O douto acórdão recorrido padece de erro de julgamento, por
não ter feito correcto enquadramento legal do contrato celebrado,
em consonância com a factualidade apurada, pois tal demonstra, inequivocamente, estarmos em presença de um contrato de permuta,
ainda que mesclado de acessão imobiliária industrial, mas nunca de
um contrato de prestação de serviços, nos termos do n.o 1 do art.o 4.o
do CIVA;
2.a Como transparece da conjugação das cláusulas 4.a com a cláusula
22.a, do contrato, que são essenciais na sua regulamentação bem como
das várias escrituras públicas entre ambos (nuns casos, os sucessores
de um dos contratantes falecido) celebradas com destaque para a
de 27 de Julho de 1994;
3.a Sendo certo que tudo o resto, na regulamentação contratual,
é meramente preparatório, não podendo cindir-se para efeitos de
tributação, sob pena de violação dos princípios constitucionais da legalidade e da taxatividade, consagrados no artigo 103.o, n.o 2, da
CRP;
4.a E não se encontra demonstrado nos autos, por outro lado, que
o contrato ou ”protocolo” em causa, tenha sido celebrado com o
único ou principal objectivo de redução ou eliminação dos impostos,
concretamente da tributação do IVA, na senda do art.o 32.o-A do
CPT, em vigor à altura dos factos;
5.a As partes contratantes quiseram celebrar um contrato de permuta à luz do princípio da liberdade contratual, entre nós consagrado
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no artigo 405.o do Código Civil, aqui manifestado no seu número
dois: “As partes podem ainda reunir no mesmo contrato regras de dois
ou mais negócios, total ou parcialmente regulados na lei”;
6.a E que a Lei Geral Tributária, no seu artigo 36.o, n.o 4 (sem
correspondência no CPT), referindo que “A qualificação do negócio
jurídico efectuado pelas partes, mesmo em documento autêntico, não
vincula a administração tributária”, não permite “convolar”, por falta
de pressupostos de facto e de direito, em contrato de prestação de
serviços;
7.a Para que de contrato de prestação de serviços, na modalidade
de empreitada, pudesse falar-se, era também essencial que no contrato
em causa houvesse um preço e, imperativamente, em moeda corrente
o que não sucede;
8.a É que, ao contrário do que refere o acórdão recorrido, o valor
de pte 1.000.000$00 (um milhão de escudos), recebido pelo recorrente,
não é contrapartida de nada, como resulta da conjugação das cláusulas
5.a e 8.a, do contrato, mas tão-só foi para pagar mão de obra e comprar
materiais para levar a cabo obra em terreno alheio;
9.a E no resto, como doutamente a decisão de primeira instância
referiu, “Não podia o José Costa Gomes (ou os seus sucessores) pagar
uma eventual prestação de serviços com a entrega das fracções, pela
simples razão de que estas não lhe pertenciam”;
10.a Com mais razoabilidade, dir-se-á que os actos de construção,
insusceptíveis de autonomização para efeitos tributários, ainda que
apenas sob o ponto de vista económico, foram meros actos preparatórios do acto tributário que originou a liquidação de sisa e imposto
sobre o rendimento;
11.a Aliás, mesmo quando o n.o 1 do art.o 4.o do CIVA fala em
“operações”, pressupõe-se que têm que possuir a essencial autonomia
e definitividade, não apenas económica, mas jurídico-tributária, não
podendo esta incidir sobre meros actos interlocutórios não autónomos;
12.a De outro modo, a admitir-se a tributação em IVA de tais
actos preparatórios ou, se quisermos, da “construção”, estaríamos em
presença de uma manifesta dupla tributação para uma só unidade
negocial, com manifesta violação dos princípios da certeza, segurança,
legalidade e da taxatividade, no direito fiscal;
13.a O acórdão recorrido não fez, pois, uma correcta interpretação
e aplicação da lei, tendo violado, entre outros, os artigos 13.o e 103.o,
n.o 2, da CRP, 4.o, n.o 1, e 9.o, n.o 31, do CIVA, 17.o, als. b) e e),
do CPT (certeza e segurança nas operações tributárias), e 405.o, n.o 2,
do Código Civil.
14.a Diga-se, por último, e tal é de conhecimento oficioso deste
Venerando Supremo Tribunal, que haverá sempre dupla tributação
por, relativamente ao período em causa e de acordo com a factualidade
dada como provada, o recorrente ter pago a contribuição industrial.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso por não estar em causa
uma permuta mas uma prestação de serviços cuja tributação tem fundamento legal.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
O acórdão recorrido, por remissão para o probatório da sentença,
considerou provados os seguintes factos:
a) Os serviços da Direcção de Finanças de Viana do Castelo levaram
a efeito uma visita de fiscalização à contabilidade do impugnante.
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b) Na sequência dessa visita elaboraram a informação cuja cópia
consta de fls. 19 a 21 e que aqui se dá por reproduzida no seu teor.
c) Nos termos constantes dessa informação, foi considerado pela
Administração Fiscal que o impugnante constituiu com Manuel Teixeira Pires e Manuel Pinto Gonçalves uma sociedade irregular e que
esta procedeu à construção de um prédio num terreno pertencente
aos herdeiros de José Costa Gomes.
d) Tal construção configura, no entender da Administração Fiscal,
uma prestação de serviços, que foi concluída em Outubro de 1986,
sendo devido o respectivo IVA.
e) A Administração Fiscal apurou uma matéria colectável no montante de 23.771.778$00.
f) Em 6 de Junho de 1991, o Chefe da Repartição de Finanças
de Monção procedeu à liquidação do IVA no montante de
3.803.484$00.
g) O impugnante apresentou reclamação dessa fixação de imposto
nos termos do art. 84.o do CIVA.
h) Tal reclamação não foi atendida, tendo-se mantido a anterior
fixação do imposto.
i) Em 18 de Dezembro de 1991 foi a assim considerada pela Administração Fiscal ”sociedade irregular” constituída pelo impugnante,
Manuel Teixeira Pires e Manuel Pinto Gonçalves, notificada para
pagar IVA, juros compensatórios e agravamento no montante global
de 7.919.930$00.
j) Em 13 de Janeiro de 1992 foi efectuado débito ao tesoureiro
da Fazenda Pública de Monção.
k) O impugnante, Manuel Pinto Gonçalves e Manuel Teixeira Pires,
acordaram, por escrito, com José Costa Gomes, em 26 de Março
de 1981, o seguinte:
l) Os três primeiros executariam o projecto de construção aprovado
na Câmara Municipal de Monção a levar a efeito num terreno do
José Costa Gomes.
m) Essa construção seria feita em 4 fases, tantas quantas os blocos
projectados.
n) Os trabalhos iniciar-se-iam com a 1.a fase correspondente ao
bloco A.
o) O impugnante, Manuel Pinto Gonçalves e Manuel Teixeira Pires,
comprometeram-se a levar a efeito a construção da primeira fase.
p) Ficou ainda acordado que, dessa construção, caberia ao José
Costa Gomes a cave e o rés-do-chão e ao impugnante, ao Manuel
Pinto Gonçalves e Manuel Teixeira Pires caberiam os primeiro, segundo, terceiro e quarto andares.
q) Nos termos do dito acordo, o José da Costa Gomes entregaria
àqueles, independentemente do referido na alínea anterior, a importância de 1.000.000$00 em diversas prestações.
r) E que os construtores executariam a obra contribuindo com
mão de obra e materiais, de acordo com a planta respectiva.
s) Acordaram ainda as partes entre si que o impugnante, o Manuel
Gonçalves e o Manuel Teixeira poderiam renunciar à construção de
qualquer uma das 2.a ou 3.a fases antes do seu início.
t) Foi com base neste acordo que a Administração Fiscal considerou
existir a prestação de serviços a que se refere a alínea d) supra.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A questão fundamental que se coloca no presente recurso respeita
à classificação do contrato celebrado para efeitos tributários de modo
15
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a determinar-se se está ou não sujeito a IVA. Entendeu o acórdão
recorrido que o dito contrato consubstanciava uma prestação de serviços e pretende o recorrente que se trata de um contrato de permuta
de um terreno por uma parte do edificado. Em termos factuais a
situação pode resumir-se na existência de um contrato pelo qual o
ora recorrente e mais dois indivíduos se comprometem a construir
num terreno do outro contratante uma edificação, fornecendo a mão-de-obra e os materiais, recebendo como contrapartida alguns dos
andares construídos acrescidos de 1.000.000$00 pagos em diversas
prestações. Em presença desta situação o acórdão recorrido entendeu
estar-se perante um contrato de prestação de serviço pelo qual o
impugnante se obrigou, através do protocolo que assinou, a proporcionar a outrém certo resultado do seu trabalho intelectual e ou manual, mediante certa retribuição.
O artigo 1154.o do Código Civil define o contrato de prestação
de serviço como aquele em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem retribuição. No artigo 1207.o do mesmo Código
define-se contrato de empreitada como aquele pelo qual uma das
partes se obriga em relação à outra a realizar certa obra, mediante
um preço. Por seu turno o contrato de troca é aquele pelo qual uma
pessoa permuta coisa sua, por outra, presumivelmente de valor igual,
pertencente ao outro permutante (cfr. Cunha Gonçalves, Dos Contratos em Especial, fl. 224). Estas noções do direito civil têm porém
de se conjugar com o direito fiscal porquanto o que está aqui em
causa é a incidência ou não de IVA. Refere o artigo 4.o do respectivo
código que são consideradas prestações de serviços as operações efectuadas a título oneroso que não constituem transmissões ou importações de bens, além de outras situações que para este efeito não
relevam.
Como resulta dos factos dados como provados o impugnante comprometeu-se a construir, como construiu, em terreno pertencente a
outrém, um prédio, mediante remuneração efectuada parcialmente
em dinheiro e sendo a parte restante consubstanciada pela entrega
de andares. O recorrente diz que não podia pagar uma eventual prestação de serviços com a entrega das fracções “pela simples razão
de que estas não lhe pertenciam”. Mas tal argumento é reversível.
Não ocorria no momento em que as partes celebraram o contrato
qualquer permuta pois que, por um lado, as construções ainda não
existiam para serem permutadas e por outro não se prova que tenha
havido qualquer transferência da propriedade do terreno, tendo mesmo sido acordado que os construtores poderiam renunciar à construção de qualquer das fases antes do seu início, sendo certo que
parte do pagamento era efectuada em dinheiro. Como se refere no
acórdão do STJ de 15 de Março de 1974 (BMJ 235-269), há empreitada
sempre que o objecto do respectivo contrato seja a realização de
uma obra e ainda que o preço não esteja indicado com precisão.
E a empreitada é uma forma de prestação de serviços.
Diga-se por fim que, contrariamente ao entendimento da recorrente
não se vê que possa haver qualquer dupla tributação em IVA, Sisa
e IRS pois que nada nos autos refere que tenha havido qualquer
tributação em tais impostos, sendo certo que na sua petição o impugnante se referia a dupla tributação em IVA e Contribuição Industrial que também se não provou.
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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, 30 de Novembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
STA. Competência em razão da hierárquica. Questão de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
A Secção de Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente em razão da hierárquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum da sentença da 1.a Instância, não
tiver como fundamento exclusivo, matéria de direito - artigo 32.o, n.o 1, alínea b), do ETAF.
Recurso n.o 815/04-30. Recorrente: Marina - Comércio de Perfumarias
e Cabeleireiros L.da; Recorrido: Ministério Público; Relator:
Ex.mo Juiz Conso Dr. Brandão de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por MARINA — COMÉRCIO DE PERFUMARIAS E CABELEIREIROS,
LDA, da sentença do então Tribunal Tributário de 1.a Instância de
Lisboa, proferida em 20/11/2003, que julgou totalmente improcedente
o recurso de impugnação judicial que aquela interpusera da decisão
do Director de Finanças de Lisboa, que a condenara na coima de
euros 9.174,00, já que, relativamente a Dezembro de 1995, não efectuou o pagamento do IVA, no valor de euros 45.866,97.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
A) Os factos que poderão constituir contra-ordenação encontram-se
prescritos, por decurso do prazo máximo de prescrição, o que corresponde ao prazo normal de prescrição previsto na lei, para o caso,
que é de cinco anos acrescido de metade.
B) A decisão recorrida encontra-se ferida do vício de violação de
lei por falta de fundamentação de facto e de direito, pelo modo como
a decisão pugnou pela não existência da excepção de prescrição do
facto qualificado como contra-ordenação.
C) A decisão recorrida é nula por contradição entre os fundamentos
e a decisão, na parte em que se decidiu pela não convolação do
processo de contra-ordenação em processo crime, com base na proibição da reformatio in pejus, que se entende não afectar a possibilidade
de tal conversão processual.
D) Na decisão recorrida faz-se ainda uma incorrecta incursão ao
factor de liquidação em cadeia e dedutibilidade do imposto de IVA,

1776
concluindo-se pelo locupletamento da recorrente, o que não é correcto, em função da matéria de facto provada.
Nestes termos deverá ser revogada a decisão recorrida, substituindo-se por outra que conduza à extinção do processo em causa, com
fundamento nas questões invocadas pela Recorrente.»
E contra-alegou o Ministério Público, concluindo por sua vez:
«1 - A infracção em causa, traduzida na omissão de pagamento
de IVA, consumou-se em 29 de Fevereiro de 1996.
2 - Tendo havido factos interruptivos do prazo prescricional, não
houve, contudo, factos susceptíveis de suspender tal prazo, nos termos
do estatuído nos artigos 35.o do CPT e 27.o-A do RGCO, na redacção
do DL 244/95, de 14 de Setembro.
3 - Assim sendo, a prescrição do procedimento contra-ordenacional
consumou-se, inexoravelmente, em 29 de Agosto de 2003, ou seja,
decorrido o prazo normal da prescrição acrescido de metade, nos
termos do artigo 121.o, n.o 3, do CP - Acórdão do STJ 6/2001, DR,
I série, de 30 de Março de 2001 e artigo 28.o, n.o 3, do RGCO,
na redacção introduzida pela Lei n.o 109/2001, de 24 de Dezembro.
4 - Não está, de modo algum, indiciado o dolo, ou seja, a intenção
de apropriação, «animus domini», tanto assim que nem sequer está
demonstrado que a arguida tenha recebido o montante do IVA, por
parte do adquirente dos serviços ou bens.
5 - E, o dolo não se presume.
6 - Está indiciada, sim, a negligência, traduzida na inércia da arguida
ao deixar de realizar a acção (entrega do imposto) exigida por lei.
7 - Mas, se, porventura se indiciasse o dolo, então a conduta da
arguida consubstanciava a prática de um crime de abuso de confiança
fiscal p.p. no artigo 24.o do RJIFNA e não a contra-ordenação p.p.
no artigo 29.o, n.o 1, do RJIFNA, uma vez que a falta de entrega
do tributo se prolongou por mais de 90 dias.
8 - E, a ser assim, este TAFL seria incompetente em razão da
matéria para conhecer dos factos imputados à arguida.
9 - Devendo o Sr. Juiz converter o processo «de contra-ordenação
em processo-crime, depois de ouvir o MP e a arguida, tudo nos termos
do estatuído nos artigos 76.o do RGCO e 53.o, n.o 1, e 61.o, n.o 1,
al b) do CPP.
10 - A sentença recorrida, ao decidir como decidiu, violou os normativos insertos nos artigos 32.o, n.o 2, da CRP, 14.o, 15.o e 121.o,
o
n. 3, do CP e 24.o e 29.o, n.os 1 e 2, do RJIFNA.
Nestes termos e nos mais de direito que, VV. Ex.aa, doutamente,
suprirão, deve ser dado provimento ao recurso, julgando-se prescrito
o procedimento contra-ordenacional, com consequente arquivamento
dos autos.»
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:
«1 - No dia 09/03/1997, na Direcção de Serviços de Cobrança do
IVA, quando se encontrava no exercício das suas funções, um funcionário da Administração Fiscal verificou pessoal e directamente que
a firma «Marina - Comércio de Perfumarias e Cabeleireiros, Lda»,
com sede em Lisboa e área de competência deste tribunal, enquadrada
em IVA no regime normal com periodicidade mensal, não efectuou
o pagamento do imposto sobre o valor acrescentado, previamente
liquidado nos termos da lei, relativamente ao mês de Dezembro de
1995, no montante global de euros 45.866,97 (quarenta e cinco mil

1777
oitocentos e sessenta e seis euros e noventa e sete cêntimos), tudo
conforme auto de notícia de fls. 2 e 3, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido;
2 - O auto de notícia mencionado no n.o 1 deu origem ao presente
processo de contra-ordenação fiscal, cuja parte administrativa correu
seus termos no 13.o Serviço de Finanças de Lisboa;
3 - No âmbito da qual, em 26/05/1997, o arguido foi notificado
nos termos e para os efeitos do artigo 199.o do CPT, tendo produzido
a defesa constante de fls. 6 a 9 dos autos, a qual se dá aqui por
integralmente reproduzida (cfr. fls. 4 e 5 dos autos);
4 - Em 02/03/1998, por despacho do Director de Finanças de Lisboa,
exarado a fls. 24 dos autos e que se dá aqui por integralmente reproduzido, foi aplicada coima ao arguido, decisão que lhe foi comunicada em 30/04/1998 (cfr. fls. 25 e 26 dos autos);
5 - Em 07/05/1998, deu entrada na DDF de Lisboa o recurso da
decisão de aplicação de coimas interposto pelo arguido (cfr. fls. 28
e segts. dos autos);
6 - Tendo o arguido aderido ao plano de regularização de dívidas
a que se refere o artigo 14.o, n.o 1, do DL. n.o 124/96, de 10/08,
do mesmo foi excluído através de despacho exarado em 19/01/2001,
devido a falta de cumprimento do regime prestacional de pagamento
de dívidas acordado (cfr. documentos juntos a fls. 60 a 62 dos autos;
informação exarada a fls. 63 dos autos);
7 - Em 05/02/2001, o arguido foi notificado do despacho identificado
no n.o 6 (cfr. documentos juntos a fls. 60 a 62 dos autos);
8 - Em 17/05/2002, o Director de Finanças de Lisboa revogou o
despacho de aplicação de coima identificado no n.o 4, tendo exarado
novo o qual se encontra a fls. 71 a 73 dos autos e se dá aqui por
integralmente reproduzido, sendo aplicada coima ao arguido no montante de euros 9.174,00, decisão que lhe foi comunicada em 27/05/2002
(cfr. fls. 76 a 78 dos autos);
9 - Em 05/06/2002, deu entrada no 13.o Serviço de Finanças de
Lisboa o recurso da decisão de aplicação de coimas interposto pelo
arguido e ora em apreciação (cfr. fls. 80 e segs. dos autos);
10 - Em 07/10/2003, o arguido juntou ao presente processo o requerimento de fls. 94 e segs., no qual alega a excepção de prescrição
do procedimento contra-ordenacional;
11 - Da conduta do arguido resultou efectivo prejuízo para a Fazenda Nacional (expresso no montante de imposto liquidado e não
entregue nos cofres do Estado no tempo e lugar devidos - euros 45.866,97);
12 - Consta dos autos que o arguido cometeu outras infracções
ao disposto no regime de pagamento do IVA (cfr. quadro 2 da informação anexa ao auto de notícia e junta a fls. 3);
13 - O arguido agiu animado de vontade livre e consciente, sabendo
que a sua conduta (não entrega nos cofres do Estado do imposto
sobre o valor acrescentado previamente liquidado nos termos da lei),
porque ilícita e punível, lhe estava legalmente vedada.»
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 põe em causa - conclusão D -, não o
considerando «correcto em função da matéria de facto provada», o
respectivo «locupletamento à custa do erário público», pois que o
tribunal a quo pressupõe como dado adquirido, que a recorrente fac-
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turou e logo cobrou o que vendeu, ou serviço que prestou», «o que
não é verdade, nem ficou demonstrado na matéria dada como provada» - n.os 17 e 18 das alegações.
Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos dos Tribunais Tributários de 1.a Instância, cinge-se apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo
fundamento, em matéria de direito, do mesmo recurso - artigo 32.o,
n.o 1, al. b), do ETAF - constituindo, assim, excepção à competência
generalizada do TCA, ao qual, nos precisos termos do artigo 41.o,
n.o 1, al. a), do mesmo diploma, compete conhecer «dos recursos
de decisões dos Tribunais Tributários de 1.a Instância, salvo o disposto
na al. b) do n.o 1 do artigo 32.o
Assim, tal fundamento factual do recurso importa a incompetência
deste STA para dele conhecer, fazendo antes, radicá-la no dito TCA
(Sul).
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 euros 99,00
e a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Brandão de Pinho (relator) —
Lúcio Barbosa — Jorge de Sousa.

Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
Caducidade do direito de liquidação. Liquidação adicional
de IRC. Notificação da liquidação por carta registada. Falta
de prova da data da entrega da carta. Ampliação da matéria
de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Por força do disposto no art. 87.o, n.o 2, do C.I.R.C.,
na redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.o 7/96, de
7 de Fevereiro, ficou afastada, neste âmbito, a regra do
n.o 1 do art. 65.o do C.P.T., tendo de concluir-se que
a notificação de uma liquidação adicional de I.R.C. podia
ser validamente efectuada através de carta registada sem
aviso de recepção.
II — Tendo a sentença recorrida dado como provado que a
notificação foi efectuada, mas não provada a data em
que a carta foi recebida, e sendo este facto apurável e
relevante para concluir pela caducidade do direito de liquidação, à face do n.o 1 do art. 33.o do C.P.T., impõe-se
ordenar a ampliação da matéria de facto.
Recurso n.o 816/04. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: Mundiporta — Indústria e Comércio de Portas, SA. Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Jorge de Sousa.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - MUNDIPORTA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORTAS, S.A., impugnou no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa
um acto de liquidação de I.R.C. relativo ao ano de 1993 e juros
compensatórios.
Aquele Tribunal julgou a impugnação procedente e anulou o acto
impugnado.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso para
este Supremo Tribunal Administrativo, apresentado alegações com
as seguintes conclusões:
«I - O thema decidendum consiste em saber reportando-se a liquidação
ao IRC/93 e, sendo o sujeito passivo dela notificada dentro do prazo
de cinco anos (art. 33.o do CPT e art. 79.o do CIRC), por simples
carta registada, opera a excepção da caducidade do direito à liquidação.
II - Ficou assente no probatório que a postulante foi notificada da
sobredita liquidação em 16/12/98, por carta registada.
III - No, aliás, douto aresto, foi entendido que, dado tratar-se de
um facto susceptível de alterar a situação tributária do seu destinatário
a notificação da liquidação era obrigatoriamente efectuada por carta
registada com aviso de recepção (art. 65.o, n.o 1, CPT).
IV - Nesse desiderato, o Meritíssimo Juiz a quo decidiu que ”(. . .)
embora efectuada a liquidação dentro do prazo de caducidade, a sua
notificação nos termos legais não ocorreu dentro do mesmo prazo, assim
se devendo considerar procedente a excepção da caducidade do direito
à liquidação, atento o disposto no art. 33.o do CPT)”.
V - Com a devida vénia e salvo todo o respeito, a liquidação afrontada
deve manter-se na ordem jurídica porquanto não ocorreu a decidida
caducidade.
É que
VI - contrariamente ao expendido na douta sentença, a notificação
das liquidações de IRC, à data a que se referem os autos, tinha por
formalidade legal a simples carta registada.
VII - Entre o início da vigência do Dec.-Lei 7/96, de 7 de Fevereiro,
e 31 de Dezembro de 1999, para a notificação da liquidação do IRC
bastava a formalidade legal de simples carta registada (vg. Ac. Tribunal
Constitucional n.o 130/2002 e Ac. do STA n.o 344/2003, de 02/07).
Ora
VIII - a liquidação adicional sob pauta refere-se ao IRC de 1993;
IX - foi remetida para a sede da impugnante em 16/12/98, por carta
registada.
X - Neste pendor, considera-se efectuada no terceiro dia posterior
ao do registo (art. 87.o, n.o 2, do CIRC, na redacção atribuída pelo
aludido Dec.Lei 7/96, de 7/02).
XI - À data do facto gerador do imposto o prazo de caducidade
do direito à liquidação era de cinco anos (arts. 79.o do CIRC e 33.o
do CPT).
XII - A liquidação adicional foi efectuada e notificada à recorrida
dentro daquele prazo não estando, pois, extinto o direito àquela
liquidação.
XIII - A decisão recorrida fez inadequada interpretação e aplicação
da lei, tendo violado o estatuído nos arts. 33.o do CPT, 79.o e n.o 2
do 87.o do CIRC (este na redacção atribuída pelo Dec.-Lei 7/96, de
7/2, aplicável ao caso sub judice).
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XIV - Consequentemente, face à inexistência de qualquer erro imputável à administração fiscal e, porque a liquidação impugnada não
padece de qualquer vício em ordem a ser anulada, não pode ser atribuído
à recorrida o direito a juros indemnizatórios.
XV - Ao concedê-lo, o Meritíssimo Juiz a quo violou os arts. 24.o
n.os 3 e 6 do CPT e art. 43.o da L.G.T.
Nestes termos e nos demais de direito. Pelos fundamentos expostos
e com o mui douto suprimento de V.Exas, deve ser dado provimento
ao presente recurso, anulando-se a douta sentença recorrida assim se
fazendo a costumada Justiça!»
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos seguintes termos:
«1. No domínio do IRC a cronologia das alterações em matéria de
formalidades da notificação das liquidações exprime-se nos seguintes
termos:
a) carta registada simples (art. 87.o, n.o 2, CIRC redacção originária);
b) carta registada com aviso de recepção, a partir de 1.07.91 (art. 65.o,
n.o l, do CPT, que revogou o art. 87.o, n.o 2, CIRC);
c) carta registada simples (art.87.o n.o 2 CIRC, redacção do art. 3.o
DL n.o 7/96, 7 Fevereiro);
d) carta registada com aviso de recepção, a partir de 1.01.2000 (art. 38.o
n.o l CPPT, que revogou o art. 87.o, n.o 2, CIRC).
Assim sendo, entre o início da vigência do DL n.o 7/96, de 7 Fevereiro,
e 31.12.99 bastava a formalidade da carta registada para a validade
da notificação da liquidação.
A diferença da solução legal em relação à notificação de liquidações
de I.R.S., no mesmo período temporal (carta registada com aviso de
recepção art.65.o, do n.o 1, CPT) radica na circunstância de nas sociedades -se pressupor um serviço de escritório, de porta aberta e atendimento que normalmente existem e onde se exerce labor diário, o que,
em princípio garantirá a entrega postal ou, pelo menos (. . .) a recepção
diária, ou quase diária da correspondência (. . .), já não é assim para
os particulares pois ocorrem normalmente situações que prejudicam irremediavelmente tal contacto, para o que podem, aliás, figurar-se as
mais variadas hipóteses: pessoas que vivam só, doença prolongada, férias,
trabalho fora do domicílio, etc.” (ac. STA 2.06.99, recurso n.o 22 529,
citado no ac. STA 2.07.2003. Recurso n.o 344/03, onde se propugna
a solução sustentada no parecer). 2. O acórdão do Tribunal Constitucional n.o 130/02, 14 Março 2002, não julgou inconstitucional a norma
do art. 87.o, n.o 2, CIRC, na redacção do art. 3.o do DL n.o 7/96,
de 7 Fevereiro, designadamente por alegada violação do princípio da
tutela jurisdicional efectiva e dos direitos e garantias dos administrados
(arts. 20.o e 268.o, n.o3, da CRP RC/97).
CONCLUSÃO:
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão
declaratório da improcedência da impugnação judicial.»
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria
de facto:
«1 - Em 27/5/1994, a impugnante apresentou junto da Administração
Fiscal a sua declaração de rendimentos, de I.R.C., incidente sobre o
ano fiscal de 1993 (cfr. documentos juntos a fls. 54 a 61 dos autos);
2 - No dia 7/12/1998, a Administração Fiscal efectuou a liquidação
adicional de I.R.C. n.o 8310020557, incidente sobre o ano fiscal de

1781
1993, tendo por sujeito passivo a firma impugnante “Mundiporta Indústria e Comércio de Portas, S.A.”, no montante global de 6
62.298,95 euros e sendo a data limite de pagamento fixada em 27/1/1999
(cfr. documento junto a fls.19 do apenso administrativo);
3 - A Administração Fiscal procedeu à notificação à firma impugnante
da liquidação adicional identificada no n.o 2 através de carta registada
em 16/12/1998 (cfr. documento junto a fls. 19 do apenso administrativo;
informação exarada a fls.26 do apenso administrativo);
4 - Em 18/8/2000, a impugnante procedeu ao pagamento da liquidação
identificado no n.o 2, ao abrigo do regime previsto no Dec. Lei 124/96,
de 10/8, no montante de 640.641,50 (cfr. documento junto a fls.15 dos
autos; informação exarada a fls.26 do apenso administrativo);
5 - Em 19/9/2000, deu entrada no 8.o Serviço de Finanças de Lisboa
a impugnação apresentada pela firma “Mundiporta - Indústria e Comércio de Portas, S.A.”, e tendo por objecto a liquidação identificada
no n.o 2 (cfr. carimbo de entrada aposto a fls. 2 dos autos).
3 - O art. 33.o do C.P.T., na redacção introduzida pelo Decreto-Lei
n.o 47/95, de 10 de Março, estabelece que “o direito à liquidação
de impostos e outras prestações tributárias caduca se a liquidação 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 ou, nos impostos de obrigação única, a partir da data em
que o facto tributário ocorreu”.
A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de
saber se uma notificação efectuada em 16-12-1998, relativa a uma
liquidação adicional de I.R.C., foi validamente efectuada por carta
registada sem aviso de recepção (1), dependendo desta validade a
não caducidade do direito de liquidação.
O art. 65.o, n.o 1, do C.P.T., estabelece que “as notificações são
efectuadas obrigatoriamente por carta registada com aviso de recepção,
sempre que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis de alterarem
a situação tributária dos contribuintes ou a convocação para estes assistirem ou participarem em actos ou diligências”.
Uma liquidação adicional de I.R.C. é um acto que altera a situação
tributária do contribuinte, pois cria para ele uma obrigação que não
decorre da situação tributária por ele admitida ao participar no procedimento tributário de liquidação, nos termos do art. 71.o do C.I.R.C.
Assim, a notificação da liquidação adicional de I.R.C. enquadra-se
na previsão daquele n.o 1 do art. 65.o do C.P.T.
Tendo ficado revogada, com a entrada em vigor do C.P.T., toda
a legislação contrária não ressalvada (art. 11.o do Decreto-Lei
n.o 154/91, de 23 de Abril), o regime que resulta daquele art. 65.o
só pode ser afastado por disposição legal posterior.
O Excelentíssimo Representante da Fazenda Pública e o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto defendem que essa afastamento
ocorreu e que, a partir da redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 7/96,
de 7 de Fevereiro, ao art. 87.o, n.o 2, do C.I.R.C., aquela notificação
podia ser validamente efectuada por carta registada sem aviso de
recepção.
(1) No ponto 3 da matéria de facto fixada é dado como assente que a notificação foi
efectuada em 16-12-1998.

1782

1783

O art. 87.o do C.I.R.C., na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 7/96,
estabelece o seguinte:
«Artigo 87.o
Pagamento do imposto liquidado pelos serviços
1 — Nos casos de liquidação efectuada pelos serviços a que se refere
o artigo 70.o, o contribuinte será notificado para pagar o imposto e
juros que se mostrem devidos, no prazo de 30 dias a contar da notificação.
2 - A notificação a que se refere o número anterior será feita por
carta registada, considerando-se efectuada no terceiro dia posterior ao
do registo.
3 - Não sendo pago o imposto no prazo estabelecido no n.o 1, começarão a correr imediatamente juros de mora sobre o valor da dívida.
4 - Decorrido o prazo referido no n.o 1 sem que se mostre efectuado
o respectivo pagamento, haverá lugar a procedimento executivo.
5 - Se a liquidação referida no n.o 1 der lugar a reembolso de imposto,
o mesmo será efectuado nos termos dos n.os 3 e 6 do artigo 82.o»
O n.o 2 deste artigo, como resulta do seu texto, reporta-se às situações de “liquidação efectuada pelos serviços a que se refere o
artigo 70.o”.
No art. 70.o do C.I.R.C., na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 7/96,
de 7 de Fevereiro, estabelecia-se o seguinte:
«Artigo 70.o
Competência para a liquidação
A liquidação do IRC será efectuada:
a) Pelo próprio contribuinte, nas declarações a que se referem os
artigos 96.o e 97.o;
b) Pelos serviços centrais da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, nos restantes casos.»
Assim, a “liquidação efectuada pelos serviços a que se refere o artigo 70.o” era a liquidação efectuada pelos serviços centrais, que tinha
lugar em todos os casos em que não fosse efectuada pelo próprio
contribuinte.
Entre as situações em que a liquidação era efectuada por aqueles
serviços referidos no art. 70.o do C.I.R.C. incluía-se a da liquidação
adicional, indicada no art. 77.o, em que expressamente se estabelecia
que “os serviços referidos no artigo 70.o deverão proceder a liquidação
adicional (. . .)” e em que não se previa qualquer situação em que
fossem outros serviços a efectuá-la.
A referência que no n.o 1 do art. 87.o fez para o art. 70.o estendeu
o âmbito de aplicação do regime de notificação previsto no n.o 2
daquele artigo a todos os casos em que a liquidação era feita pelos
serviços centrais da Direcção-Geral de Impostos incluindo, assim, as
situações previstas no art. 77.o Por isso, por força deste regime especial
de notificação, introduzido depois da entrada em vigor do C.P.T.,
ficou afastado, neste âmbito, a regra do n.o 1 do art. 65.o daquele
Código, tendo de se concluir que a notificação da liquidação adicional
podia ser validamente efectuada através de carta registada sem aviso
de recepção.
4 - No entanto, estando em causa I.R.C. relativo ao ano de 1993,
para obstar à caducidade do direito de liquidação, a notificação tinha
de ser efectuada até ao termo do ano de 1998, nos termos do art. 33.o,

n.o 1, do C.P.T., na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 47/95, de
10 de Março.
No caso em apreço, é controvertido entre as partes se foi ou não
efectuada a notificação através de carta registada.
Por outro lado, embora na sentença recorrida se tenha dado como
provado que “a Administração Fiscal procedeu à notificação da liquidação adicional (. . .) através de carta registada em 16/12/1998”,
dá-se como não provada “a data concreta de notificação da firma impugnante da liquidação objecto dos presentes autos”.
Esta fixação da matéria de facto é obscura, pois a data concreta
de uma notificação efectuada através de carta registada é determinável
através de contacto com os serviços dos correios, actualmente possível
por acesso directo das secretarias judiciais através de Internet.
Assim, assente que foi efectuada uma notificação por carta registada
(o que, neste contexto, sem prova da concretização da sua entrega
ao destinatário, tem de ser entendido como significando apenas que
foi expedida essa carta), não se pode deixar de procurar apurar o
que sucedeu à carta expedida, designadamente se foi ou não entregue
e, em caso afirmativo, quando ocorreu a entrega.
Por outro lado, embora o n.o 2 do art. 87.o do C.I.R.C., na redacção
vigente em 1998, estabelecesse que a carta registada se considera
efectuada no terceiro dia posterior ao do registo, esta é uma presunção
de recebimento ilidível, pelo que devendo o Tribunal “realizar ou
ordenar oficiosamente todas as diligências que se lhe afigurem úteis para
conhecer a verdade relativamente aos factos alegados ou de que oficiosamente pode conhecer” (art. 99.o, n.o 1, da L.G.T.,), não se pode
prescindir da realização de uma diligência probatória tendente a apurar qual o destino da carta que terá sido enviada. Por isso, impõe-se
a ampliação da matéria de facto sobre este ponto, nos termos do
disposto nos arts. 729.o, n.o 3, e 730.o, n.o 1, do C.P.C.
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso jurisdicional, e em ordenar a ampliação da matéria de facto a fim de
apurar se a carta registada que foi enviada pela Administração Fiscal
para notificação da liquidação foi recebida e quando o foi, devendo
o Tribunal Tributário de 1.a Instância aplicar aos factos que apurar
o regime legal que atrás ficou definido.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Jorge de Sousa (relator) — Pimenta do Vale — Vítor Meira.

Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal não aduaneira. Poderes de cognição
do tribunal de recurso. Prescrição do procedimento contra-ordenacional. Aplicação do regime mais favorável. Suspensão da prescrição.
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Doutrina que dimana da decisão:
I — Em recurso jurisdicional em processos de contra-ordenações fiscais não aduaneiras o tribunal de recurso pode
alterar a decisão do tribunal recorrido sem qualquer vinculação aos termos e ao sentido da decisão, podendo,
designadamente, alterar o decidido em pontos que não
sejam discutidos pelo recorrente.
II — Em matéria de direito sancionatório, vale o princípio
constitucional da aplicação do regime globalmente mais
favorável ao infractor que, embora apenas previsto expressamente para as infracções criminais (art. 29.o, n.o 4,
da C.R.P.), é de aplicar analogicamente aos outros direitos sancionatórios.
III — Por isso, para além de nunca poder ser aplicável uma
lei sobre prescrição mais gravosa para o arguido do que
a vigente no momento da prática da infracção, será mesmo aplicável retroactivamente o regime que, globalmente,
mais favoreça o infractor.
IV — Era aplicável subsidiariamente às contra-ordenações fiscais não aduaneiras a norma do n.o 3 do art. 121.o do
Código Penal.
Recurso n.o 1017/04. Recorrente: Ministério Público. Recorridas: Litografia Coimbra, SA, e Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o
Dr. Jorge de Sousa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra recorre para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença daquele Tribunal de 19-12-2003,
que anulou a decisão administrativa de aplicação de coima à arguida
LITOGRAFIA COIMBRA, S.A., e declarou extinto o procedimento
contra-ordenacional respeitante à contra-ordenação que lhe foi imputada de não ter efectuado pagamento de I.V.A. relativo ao período
de Janeiro de 1996.
O Recorrente Ministério Público apresentou motivação em que
concluiu da seguinte forma:
«1 - À sociedade “LITOGRAFIA COIMBRA, SA”, foi aplicada uma
coima, pela prática de factos que integram a contra-ordenação referenciada nos autos.
2 - Não se conformando com o despacho através do qual foi aplicada
aquela coima, a dita sociedade interpôs dele recurso contencioso para
este tribunal, pedindo a respectiva anulação, alegando, para o efeito,
além do mais que é estranho ao objecto deste recurso, em síntese, que,
mostrando-se aqueles factos susceptíveis de integrar o crime de abuso
de confiança fiscal e tendo-se extinguido a sua responsabilidade criminal,
em virtude de ter, entretanto, aderido ao regime de regularização de
impostos em atraso, previsto no DL 124/96, de 10/8, tal como foi declarado num inquérito que correu termos no DIAP de Coimbra, para
conhecer daquele eventual crime, tal extinção de responsabilidade criminal determina, por consumpção, a extinção da responsabilidade
contra-ordenacional.
3 - A Sra Juíza recorrida, invocando as normas constantes dos arts. 82.o,
do DL 433/82, de 27/10, 231.o e 193.o, al. d), ambos do CPT, 61.o,

al. d), do RGIT, e 2.o e 3.o do DL 51-A/96, 09/12, decidiu julgar extinto
o procedimento contra-ordenacional em causa, desse modo dando provimento ao aludido recurso contencioso, “por força da conjugação de
todos os supra mencionados preceitos legais”.
4 - Sucede, por um lado, que a decisão a proferir neste processo
nada tem a ver com a proferida no dito inquérito crime, desde logo
porque o objecto deste processo é diverso do citado inquérito, pois diversos
são os factos que originaram os mesmos, circunstância que, de per si,
põe, desde logo, em crise a conexão que, de forma ilegal se estabeleceu
entre ambos.
5 - Mas, ainda que assim se não entendesse, sempre se deveria concluir,
por outro lado, que as normas aludidas na conclusão terceira são inaplicáveis in casu.
6 - Efectivamente, no que concerne às normas constantes do n.o 1
dos arts. 82.o do DL 433/82, e 231.o, do CPT - onde se preceitua que
“a decisão de autoridade (. . .) que aplicou a coima caduca quando
o arguido for condenado em processo criminal pelo mesmo facto” -,
são as mesmas inaplicáveis ao caso em apreço, desde logo por que
a citada sociedade não chegou, sequer, a ser objecto de qualquer acusação, pelo que não poderia ter sido condenada, como efectivamente
não foi.
7 - Também as normas dos arts. 193.o, al. d), do CPT, e 61.o, al. d),
do RGIT - onde se dispõe que o procedimento contra-ordenacional se
extingue em resultado do recebimento de acusação em processo crime
- se não aplicam neste caso, visto que, como atrás se referiu, nem sequer
foi deduzida acusação, no supracitado inquérito.
8 - Finalmente, para decidir como decidiu, a Sra Juíza a quo também
aplicou, ao caso objecto destes autos, as normas dos arts. 2.o e 3.o
da Lei n.o 51-A/96, de 09/12, sustentando, para o efeito, que “embora
não contendo uma referência expressa aos procedimentos contra-ordenacionais, estes preceitos, na medida em que se aplicam aos crimes
fiscais e ao processo penal, devem aplicar-se igualmente ao processo
sub judice, por maioria de razão, na medida em que o mais engloba
o menos”.
9 - E não observou, como devia, o consignado no art. 1.o da mesma
Lei, que é imperativo ao preceituar, inequivocamente, que tal diploma
só é aplicável “aos crimes de fraude fiscal, abuso de confiança fiscal
e frustração de créditos fiscais (. . .)” e não também às contra-ordenações,
sendo certo que, se o legislador quisesse que tal diploma abrangesse,
também, estas, tê-la-ia referido expressamente, ao invés de restringir a
sua aplicação àqueles crimes. Efectivamente, tratando-se de norma excepcional e especial é insusceptível de aplicação analógica ou, sequer,
de interpretação extensiva.
10 - Em conclusão, a Sra Juíza violou, por erro de aplicação e interpretação, as normas referenciadas na conclusão terceira, bem assim
a constante do art. 1.o da Lei n.o51-A/96, por se tratar de um diploma
unicamente aplicável a certos crimes fiscais e não também às contra-ordenações.
11 - Daí que a decisão recorrida deva ser revogada e substituída
por douto acórdão, através do qual se negue provimento ao recurso
contencioso interposto pela mencionada sociedade.»
A Arguida contra-alegou, defendendo a que decisão de aplicação
de coima é nula, por não conter todos os requisitos exigidos por
lei, designadamente a indicação dos elementos que contribuíram para
a fixação da coima, em referência à situação económica da arguida.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
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2 - Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria
de facto:
a) Foi levantado auto de notícia de fls. 2, em 12/11/96, que aqui
se dá por reproduzido, e condenada a recorrente, por decisão de 27/09/00,
na coima de 270.000$00 (duzentos e setenta mil escudos) por não ter
entregue a prestação tributária do IVA de Janeiro de 1996, no montante
de 1.345.563$00 (um milhão trezentos e quarenta e cinco quinhentos
e sessenta e três escudos), cujo prazo de pagamento terminou em 01/04/96
- cfr. fls. 2 e 8.
b) Em 04/12/96 a recorrente requereu o pagamento das dívidas ao
abrigo do regime do DL n.o 124/96, de 10 de Agosto, sendo que, o
plano de pagamento prestacional ao Estado foi deferido por despacho
de 17/04/97 - cfr. fls. 21 dos presentes autos.
c) A recorrente foi notificada para efeitos do art. 199.o do CPT em
14/02/97 - cfr. fls. 4 dos presentes autos.
d) O imposto foi pago em 31/03/00, ao abrigo do DL. n.o 124/96
- cfr. fls. 8.
e) O processo crime foi arquivado em 12/05/00 - cfr. fls. 26.
3 - Na sentença recorrida foi apreciada a questão da prescrição,
entendendo-se que ela não ocorreu.
Em recurso jurisdicional em processos de contra-ordenações fiscais
não aduaneiras o tribunal de recurso pode alterar a decisão do tribunal
recorrido sem qualquer vinculação aos termos e ao sentido da decisão
[art. 75.o, n.o 2, alínea a), do Regime Geral das Contra-Ordenações,
aplicável por força do disposto no art. 3.o, alínea b), do R.G.I.T.,
e, anteriormente, o art. 223.o, n.o 4, do C.P.T.], podendo, designadamente, alterar o decidido em pontos que não sejam discutidos pelo
recorrente, pelo que não há qualquer obstáculo a que a questão seja
reapreciada.
Constata-se nos autos que a infracção foi praticada em Janeiro
de 1996.
Em matéria de direito sancionatório, vale o princípio constitucional
da aplicação do regime globalmente mais favorável ao infractor que,
embora apenas previsto expressamente para as infracções criminais
(art. 29.o, n.o 4, da C.R.P.), é de aplicar analogicamente aos outros
direitos sancionatório (1).
(1) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo:
- de 19-6-91, proferido no recurso no 13160, publicado em Apêndice ao Diário da República
de 30-9-93, página 746, e em Acórdãos Doutrinais do Supremo Tribunal Administrativo, no 362,
página 224;
- de 22-5-92, proferido no recurso no 14170, publicado em Apêndice ao Diário da República
de 22-2-95, página 1619;
- de 1-7-92, proferido no recurso no 13546, publicado em Apêndice ao Diário da República
de 30-6-95, página 1961;
- de 15-7-92, do Pleno, proferido no recurso no 13156, publicado em Apêndice ao Diário
da República de 30-9-94, página 174;
- de 30-9-92, proferido no recurso no 14110, publicado em Apêndice ao Diário da República
de 30-6-95, página 2382.
- de 25-3-92, do Pleno, proferido no recurso no 13148, publicado em Apêndice ao Diário
da República de 30-9-94, página 54.
No mesmo sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos do Tribunal Constitucional:
- n.o 227/92, de 17-6-92, proferido no recurso no 388/91, publicado no Boletim do Ministério
da Justiça no 418, página 430; e
- n.o 150/94, de 8-2-94, proferido no recurso no 603/93, publicado no Boletim do Ministério
da Justiça n.o 434, página 126.
No mesmo sentido pronunciam-se J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA,
Constituição da República Portuguesa Anotada, de 3.a edição, página 195.
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Por isso, para além de nunca poder ser aplicável uma lei sobre
prescrição mais gravosa para o arguido do que a vigente no momento
da prática da infracção, será mesmo aplicável retroactivamente o regime que, globalmente, mais favoreça o infractor.
Assim, para apreciar se ocorreu ou não a prescrição, deverá apreciar-se se ela ocorre à face de qualquer dos regimes vigentes desde
a data da infracção até ao presente.
Tendo o decurso do prazo de prescrição o efeito de extinguir o
procedimento [art. 27.o do Decreto-Lei n.o 433/82, de 27 de Outubro (2)] e, consequentemente, a responsabilidade do arguido pela infracção, será de aplicar em tal matéria qualquer dos regimes vigentes
desde a prática da infracção que conduza a tal extinção, pois, obviamente, não poderá haver regime mais favorável do que algum que
extinga a responsabilidade do arguido.
Na aplicação de tais regimes, deverá considerar-se a aplicação em
bloco das normas de cada um deles e não a parte mais favorável
de cada um deles, como vem sendo jurisprudência pacífica.
Por força de tal princípio constitucional, estará afastada, também,
a possibilidade de fazer aplicação, nesta matéria, da norma sobre
sucessão no tempo de leis sobre prazos, contida no art. 297.o do
Código Civil (3).
Por outro lado, verificando-se actos interruptivos da prescrição do
procedimento, é aplicável subsidiariamente, nesta matéria, por força
do preceituado no art. 32.o do Decreto-Lei n.o 433/82 (4) a norma
do n.o 3 do art. 121.o do Código Penal (na redacção do Decreto-Lei
n.o 48/95, de 15 de Março, a que correspondia o art. 120.o, n.o 3,
na redacção inicial), que determina que a prescrição ocorrerá sempre
que, ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal
de prescrição acrescido de metade (5).
(2) Nem no R.J.I.F.N.A. nem no C.P.T. se inclui norma que preveja as consequências
do decurso do prazo de prescrição do procedimento por contra-ordenações e, por isso,
será aplicável este art. 27.o, nessa parte, por força do disposto no art. 4.o, alínea b), do
R.J.I.F.N.A. e do art. 2.o, alínea e), do C.P.T.
(3) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça:
- de 5-3-86, publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.o 355, página 180;
- de 7-5 86, publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.o 357, página 205; e
- de 29-10-86, publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.o 360, página 490.
(4) Que é globalmente aplicável subsidiariamente ao R.J.I.F.A., por força do disposto
no seu art. 4.o, alínea b).
(5) Neste sentido, podem ver-se, entre muitos outros, os seguintes acórdãos do Supremo
Tribunal Administrativo:
de 17-4-91, proferido no recurso n.o 13155, publicado em Apêndice ao Diário da República
de 30-9-93, página 382;
de 20-10-93, do Pleno, proferido no recurso n.o 13260, publicado em Apêndice ao Diário
da República de 31-10-95, página 256;
de 26-1-94, do Pleno, proferido no recurso n.o 14675, publicado em Apêndice ao Diário
da República de 22-8-96, página 56; de 6-5-98, proferido no recurso n.o 18173; e de 17-3-99,
proferido no recurso n.o 19484, publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.o 485,
página 207;
- de 26-5-1999, proferido no recurso n.o 20918, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 26-6-2001, página 202.
No mesmo sentido, se pronunciou o Supremo Tribunal de Justiça, no acórdão de 7-5-2,
proferido no recurso n.o 42475.
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4 - Assim, passar-se-á a apreciar se a prescrição ocorreu à face
do regime vigente à data da prática das infracções.
O regime da prescrição das contra-ordenações fiscais não aduaneiras vigente à data da prática da infracção (1996) constava do art. 35.o
do C.P.T. que estabelecia o seguinte:
«Artigo 35.o
Prescrição do procedimento por contra-ordenações fiscais
1 - O procedimento por contra-ordenações fiscais prescreve no prazo
de cinco anos a contar do momento da prática da infracção.
2 - Sempre que o processo por contra-ordenações fiscais for suspenso
por motivo da instauração de processo gracioso ou judicial onde se
discuta situação tributária de que dependa a qualificação da infracção,
fica também suspenso o prazo de prescrição do respectivo procedimento.
3 - No caso de pedido de pagamento da coima antes de instaurado
o processo de contra-ordenação fiscal, o prazo de prescrição suspende-se
desde a apresentação do pedido até à notificação para o pagamento.
4 - A prescrição do procedimento por contra-ordenações fiscais interrompe-se 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.
5 - Em caso de concurso de crimes e contra-ordenações, a interrupção
da prescrição do procedimento criminal determina a interrupção do procedimento por contra-ordenação.»
Como se vê, prevêem-se neste artigo causas especiais de suspensão
e interrupção da prescrição, sem qualquer remissão para legislação
subsidiária, pelo que é de concluir que são apenas estas as causas
de suspensão e interrupção a considerar, para além da prevista no
n.o 4 do art. 203.o do mesmo Código, para os casos em que houve
suspensão do processo contra-ordenacional, o que não ocorreu.
Não havendo indicação nos autos da existência de qualquer causa
de suspensão da prescrição, e sendo de 5 anos o prazo de prescrição,
por força da aplicação subsidiária do art. 121.o, n.o 3, do Código
Penal, o prazo máximo de prescrição será de 7 anos e meio, a contar
da data da prática de cada uma das infracções.
Assim, tendo a infracção sido praticada em Janeiro de 1996, tem
de concluir-se que, se não antes, pelo menos em Julho de 2004 ter-se-á
completado o prazo de prescrição.
Por isso, tem de se declarar extinto o procedimento contra-ordenacional, ficando prejudicado o conhecimento das questões colocadas
no presente recurso jurisdicional.
Termos em que acordam em:
- negar provimento ao recurso jurisdicional
- confirmar a sentença recorrida, quanto à declaração de extinção
do procedimento contra-ordenacional, com esta fundamentação.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Jorge Manuel Lopes de Sousa
(relator) — Pimenta do Vale — Vítor Meira.

Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
Juros indemnizatórios. Pedido. Liquidação anulada no âmbito
de reclamação graciosa.
Doutrina que dimana da decisão:
I — São devidos juros indemnizatórios ao contribuinte que
reclamou graciosamente da liquidação e viu atendida essa
reclamação, se na liquidação houve erro imputável aos
serviços do qual resultou o pagamento de imposto em
montante superior ao devido.
II — A obrigação de pagamento dos juros indemnizatórios não
depende da dedução do respectivo pedido aquando da
dita reclamação graciosa.
Recurso n.o 1052/04. Recorrente: Sovial-Sociedade de Viaturas de
Aluguer, L.da; Recorrido: Director de Finanças Adjunto da 1.a Direcção de Finanças de Lisboa. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Baeta
de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. SOVIAL - SOCIEDADE DE VIATURAS DE ALUGUER, LDA.,
com sede em Lisboa, recorre da sentença do M.mo Juiz do 2.o Juízo
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que julgou improcedente a impugnação do despacho do DIRECTOR DE FINANÇAS
ADJUNTO DA 1.a DIRECÇÃO DE FINANÇAS DE LISBOA que indeferiu o seu pedido de juros indemnizatórios feito na sequência do
provimento de reclamação contra a liquidação de imposto sobre o
rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo ao exercício do ano
de 1990.
Formula as seguintes conclusões:
«1.
A recorrente apresentou reclamação graciosa, tempestivamente, da
liquidação adicional de IRC de 1990 e, apesar de a considerar ilegal,
efectuou o respectivo pagamento;
2.
A reclamação graciosa logrou obter provimento, tendo-se admitido
que a interpretação que os Serviços fizeram da lei para liquidar adicionalmente não era a mais consentânea com a realidade;
3.
Deferida a reclamação, a AF devolveu, em singelo, a importância
ilegalmente exigida.
4.
Por entender que havia erro de direito que levou à anulação da
liquidação adicional, e sentindo-se lesado nos seus direitos pelo desembolso indevido, depois de verificar a devolução em singelo, apre-
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sentou pedido de pagamento de juros indemnizatórios ao abrigo do
art.o 24.o do CPT;
5.
Este pedido foi autuado como reclamação graciosa, mas foi indeferido com o fundamento de que o recorrente nada havia dito
sobre isso na reclamação graciosa que anulou a liquidação adicional
referida;
6.
Impugnada esta decisão, no prazo legal, o TAF de Lisboa manteve
a decisão proferida na reclamação graciosa, conforme a sentença agora
recorrida.
7.
Quer na reclamação graciosa quer na impugnação judicial, o pedido
foi indeferido porque na reclamação graciosa contra a liquidação o
contribuinte não cumulou o correspondente pedido de anulação do
acto tributário com um pedido de condenação no pagamento de juros
indemnizatórios. Mas sem razão.
8.
Constituem circunstâncias geradoras do direito a juros indemnizatórios, conforme previsão do art.o 24.o do CPT: que o imposto
tenha sido pago; que a respectiva liquidação seja anulada total ou
parcialmente em processo gracioso ou judicial; e que seja determinado
que a anulação se funda em erro imputável aos serviços.
9.
O direito a juros tem ainda como fundamento a disposição contida
no art.o 81.o, n.o 2, alínea d), do CIRC à data, mas também aí não
se exige a cumulação de pedidos, exigindo-se apenas que a declaração
de anulação implica a existência de erro da AF;
10.
A interpretação restritiva do art.o 24.o do CPT assumida na douta
decisão recorrida, viola claramente a letra e o espírito destes preceitos,
uma vez que faz depender o surgimento do direito a juros da subsidiariedade do pedido no processo em que se aprecie a legalidade
da liquidação quando este normativo nada diz sobre isso;
11.
A doutrina tem entendido que as referências constantes do art.o 24.o
do CPT a reclamação graciosa e a impugnação judicial não deverão
ser interpretadas como reportando-se unicamente aos processos tributários que têm essa designação, mas como referências aos meios
graciosos e contenciosos que os sujeitos passivos têm ao seu dispor
para a impugnação do acto de liquidação.
12.
É claro, portanto, que o direito a juros pode ser definido em qualquer outro processo adequado, como será o caso de reclamação ou
impugnação, onde sejam conferidos os requisitos objectivos definidos
na lei para a existência de juros indemnizatórios que são, o prejuízo

causado pelo pagamento de um imposto ilegal, verificada que seja
a anulação da liquidação em processo de reclamação ou impugnação,
como é o caso, e que essa anulação seja fundamentada em erro de
facto ou de direito imputável à AF.
Nestes termos, e nos demais de direito aplicáveis, se pede a revogação da decisão recorrida, com o consequente reconhecimento
do direito a juros indemnizatórios sobre a importância paga, liquidados
desde a data do pagamento até à data da respectiva devolução (. . .).»
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.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. A matéria de facto vem assim estabelecida:
«Os serviços de Administração Fiscal procederam à correcção do
lucro tributável declarado para efeito de IRC, conforme cálculos efectuados no DC22 (cópia a fls. 24 do processo de reclamação), o que
motivou uma liquidação adicional:
A empresa não se conformou com os procedimentos da Administração Fiscal e apresentou reclamação contestando a não aceitação
como custo fiscal das menos-valias realizadas no montante de
71.854.365$00 (setenta e um milhões, oitocentos e cinquenta e quatro
mil, trezentos e sessenta e cinco escudos), visando a anulação parcial
do acto praticado, uma vez que houve acréscimos que não contestou.
A reclamação foi deferida, conforme despacho proferido pelo Exmo. Senhor Director Distrital de Finanças de Lisboa a fls. 25 da
reclamação apensa, do qual foi notificada a Impugnante em 18 de
Outubro de 1997. Em conformidade com o despacho da reclamação
em 4 de Maio de 1998, foi devolvido à Impugnante o IRC, e juros
compensatórios que a Impugnante havia pago em 29 de Dezembro
de 1994.
Na sua reclamação a Impugnante não pediu juros indemnizatórios
- fls. 17 do processo de reclamação.
Achando-se no direito ao recebimento de juros indemnizatórios
nos termos do disposto no art. 24.o do CPT e n.o 2 do art. 81.o do
CIRC, que não lhe foram pagos, apresentou reclamação requerendo
à Administração Fiscal o pagamento de juros a que julga ter direito
no montante de 16.505.677$00. Esta reclamação foi indeferida conforme despacho de fls. 67 de reclamação.
Informação junta a fls. 21.
O que motivou que o técnico da Administração Fiscal a não aceitar
as menos-valias declaradas no valor de 71.854.365$00 como custo fiscal
e consequentemente a corrigir o lucro tributável, está na interpretação
dada ao conceito de “Imobilizado” constante do Plano Oficial de
Contas. Segundo este conceito o “bem” para ser classificado como
“Imobilizado” deve ter uma vida útil mínima de 1 ano, razão pela
qual não foram considerados como “Imobilizado” mas como “existências” e como tal não permitindo o apuramento de menos-valias.
O técnico que informou a reclamação, com base na qual foi proferido o despacho de fls. 25 da reclamação fez uma análise diferente,
atendeu mais à actividade desenvolvida pela empresa para classificar
os bens em causa e menos ao conceito do Plano Oficial de Contas.»
3.1. A sentença questionada no presente recurso jurisdicional é,
como resulta do que até aqui se escreveu, aquela que incidiu sobre
o pedido formulado pela recorrente, de que fosse anulado o despacho
que indeferira a sua pretensão de lhe serem pagos juros indemni-

1792
zatórios, na sequência do deferimento da reclamação contra um acto
tributário de liquidação, sendo que a Administração Tributária se
limitou a devolver o quantitativo pago a título de imposto e juros
compensatórios, considerando não estar obrigada ao pagamento de
juros indemnizatórios, por estes não terem sido peticionados na
reclamação.
O M.mo Juiz, considerando que não haviam sido pedidos juros indemnizatórios na reclamação, entendeu que não podia, mais tarde,
impor-se à Administração o pagamento de tais juros. Essa a razão
da improcedência da impugnação deduzida pela agora recorrente.
Esta decisão está, como aponta o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto,
em clara discrepância com a jurisprudência firme deste Tribunal.
Conforme pode ler-se no seu parecer, “o direito ao pagamento
de juros indemnizatórios não está subordinado ao princípio do pedido,
devendo ser liquidados e atribuídos oficiosamente pela administração
tributária. Sem embargo, a recorrente formulou autonomamente o
pedido, em momento posterior à apresentação da reclamação graciosa.
(. . .). Actualmente, consagrando solução em sentido oposto, é permitida a formulação autónoma do pedido em momento posterior à
reclamação e impugnação judicial (art. 61.o n.o 4 CPPT). A obrigação
de pagamento dos juros indemnizatórios, e respectivo conteúdo, radicam na lei, representando um efeito jurídico que se constitui pelo
mero facto de o acto tributário ter sido anulado graciosamente ou
contenciosamente (acs. STA 19.12.2001, recurso n.o 26 680, e
20.10.2004, recurso n.o 338/04)”.
Na verdade, é numerosa e unívoca a jurisprudência deste Tribunal
no sentido propugnado pela recorrente, com o apoio do Ministério
Público.
Entre muitos, vejam-se os acórdãos da Secção de 19 de Dezembro
de 2001, no recurso n.o 26680, 6 de Fevereiro de 2002, no recurso
o
n. 1077/02, 20 de Fevereiro de 2002, no recurso n.o 26669, 17 de
Abril de 2002, no recurso n.o 10/02, 9 de Outubro de 2002, no recurso
n.o 9/02, 6 de Novembro de 2002, no recurso n.o 1077/02, 5 de Fevereiro
de 2003, no recurso n.o 1306/02, e 9 de Março de 2003, no recurso
n.o 463/03.
Para além de ser esta a posição sincrónica assumida pela Secção
de Contencioso Tributário, ao menos desde o primeiro dos aludidos
acórdãos, ela veio a merecer confirmação pelo Pleno da mesma Secção,
chamado a pronunciar-se em 17 de Abril de 2002, no recurso n.o 10/02.
Escasseando razões para nos afastarmos do entendimento que tão
reiteradamente vem sendo seguido pelo Tribunal, ainda desta feita
o acompanharemos, reeditando aqui, no essencial, o que se escreveu
no acórdão de 6 de Fevereiro de 2002, atrás referido, de que foi
relator o mesmo do presente.
3.2. Estabelece o artigo 100.o da Lei Geral Tributária (LGT) que
“a administração tributária está obrigada, em caso de procedência
total ou parcial de 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
de juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do
prazo da execução da decisão”.
Dispõe-se na mesma LGT, artigo 43.o, que “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 devido”.
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O desaparecimento do acto tributário de liquidação, seja por força
da satisfação da reclamação graciosa, seja por obra da procedência
da impugnação judicial, impõe à Administração Fiscal que reconstitua
a situação jurídica hipotética que existiria caso não tivesse sido praticado o acto tributário anulado. Tal inclui, necessariamente, a restituição da quantia que ao contribuinte foi indevidamente exigida
e que ele satisfez. Mas também integra a reconstituição da situação
o pagamento de juros indemnizatórios, uma vez que o contribuinte
esteve, desde o pagamento que efectuou, até ao reembolso, privado
da utilização do correspondente capital.
Assim, e ao contrário do que foi decidido, o pedido de satisfação
de juros indemnizatórios pode ser feito no processo de impugnação
judicial, ou no de reclamação graciosa; mas, não o sendo, não fica
precludida a possibilidade da obtenção desses juros.
Como se lê no apontado aresto de 19 de Dezembro:
«Não há aqui necessidade da existência de uma sentença judicial
que expressamente comine essa concreta obrigação jurídica, porque
ela representa actualmente, à face do disposto no art.o 43.o da LGT,
um efeito jurídico que se constitui pelo simples facto de o acto tributário ter sido anulado graciosa ou contenciosamente e isso aconteça
por razões de legalidade imputadas aos serviços da administração.
Sendo a causa da anulação do acto tributário, em consequência de
cuja prática ocorreu o pagamento do tributo, um erro imputável aos
serviços, por abarcado nos efeitos jurídicos constituídos pela sentença
se tem também esse concreto efeito jurídico em virtude de se terem
de dar por satisfeitos todos os pressupostos de cuja existência aquele
art.o 43.o, n.o 1, da LGT o faz depender.»
3.3. Pressuposto da obrigação de pagamento de juros indemnizatórios é, como se viu, que tenha havido erro imputável aos serviços
de que resulte pagamento da dívida tributária.
No nosso caso, ignora-se, por enquanto, se tal erro existiu, ou não,
porquanto a sentença impugnada não entrou na apreciação da questão,
que resultou prejudicada.
Importa, pois, que se defina se os serviços incorreram em erro
ao empreender a liquidação, e se tal erro, a existir, lhes é imputável.
Só em caso afirmativo é que à recorrente é devida, não apenas
a restituição da quantia paga a título de IRC e juros compensatórios,
que resultou anulada, como juros indemnizatórios sobre essa quantia,
contados desde a data desse pagamento até à da emissão da respectiva
nota de crédito, como estabelece o artigo 24.o, n.o 6, do Código de
Processo Tributário, aqui aplicável por ser o vigente aquando da formulação do pedido.
É matéria que o Tribunal recorrido há-de apreciar e decidir.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença impugnada, para ser substituída por outra que, apreciando a questão relativa
à existência de erro imputável aos serviços, decida a pretensão da
recorrente.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Fonseca Limão.
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Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Dolo. Negligência. Remessa dos autos
ao Ministério Público. Irrecorribilidade da decisão. Art. 73.o
do RGCO.
Doutrina que dimana da decisão:
Em processo de contra-ordenação fiscal, a decisão do Juiz
ordenando a remessa dos autos ao Ministério Público com
vista à instauração de procedimento criminal, por entender
que está indiciado um crime de abuso de confiança fiscal,
p. p. pelo art. 105.o do RGIT, não é susceptível de recurso,
nos termos do n.o 1 do art. 73.o do RGCO.
Recurso n.o: 1092/04-30. Recorrente: Ministério Público; Recorrida:
DIVINTER - Sociedade Comercial de Equipamentos, Lda.; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. DIVINTER - Sociedade Comercial de Equipamentos, Lda., com
sede na Estrada da Circunvalação, MRC, r/c, dt, Lisboa, interpôs,
junto do então Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, recurso
judicial da decisão do chefe de finanças da Direcção de Finanças
de Lisboa, que lhe aplicou uma coima de E 1330.
O M,mo Juiz do 2.o Juízo do TAF de Lisboa decidiu determinar
“a remessa dos autos ao Ministério Público com vista à instauração
de procedimento criminal”, por entender que está indiciado nos autos
“um crime de abuso de confiança fiscal, p. p. pelo art. 105.o do RGIT”.
Inconformado o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso para
este Supremo Tribunal. São do seguinte teor as conclusões das alegações de recurso apresentadas pelo Senhor Procurador da República
junto daquele Tribunal:
«1. Da matéria fáctica dada como provada não se pode extrair
que o facto ilícito imputado à arguida tenha sido praticado com dolo.
2. A factualidade dada como provada é tão-só a de, enquanto sujeito
passivo do IVA, a arguida estar obrigada a entregar as declarações
periódicas a que se refere o artigo 40.o do CIVA, conjuntamente
com o imposto arrecadado, por força do artigo 26.o do mesmo diploma,
e de ter apresentado no dia 3 de Janeiro de 2003 a declaração periódica
de IVA respeitante a Junho de 2001, resultando dessa declaração
imposto a pagar no montante de euros 6.628,28, tendo nessa data
procedido ao pagamento do imposto.
3. Esta factualidade é subsumível, não no quadro da apropriação
da prestação de imposto (crime pp. pelo artigo 105.o do RGIT), mas
no quadro legal do atraso na entrega da prestação de imposto, caracterizado como contra-ordenação pp. pelos artigos 114.o, n.os 1 e
2, e 26.o, n.o 4, do RGIT, podendo integrar, em abstracto, uma conduta
dolosa ou negligente;
4. Nos casos em que se prevêem tipos legais de infracção cometida
com dolo e com negligência preenchidos pela mesma materialidade,
a descrição factual terá implícita uma afirmação da existência de culpa,

que, na falta de referência explícita ao dolo, se deverá entender ser
a negligência, como forma mínima de imputação subjectiva de uma
conduta a uma actuação.
5. No caso dos autos foi esta imputação por negligência que se
fez à arguida, na medida em que os factos apenas apontam que houve
violação do dever legal de cuidado e não que o agente tenha agido,
sabendo e querendo a realização do tipo;
6. Com efeito, a entrega da declaração de IVA para além do prazo
de 90 dias, aliás, acompanhada do pagamento do imposto traduz,
no mínimo, a violação de um dever de cuidado objectivamente imposto
aos gerentes de uma sociedade comercial, como é a arguida. A culpa
está na inércia da arguida ao deixar de realizar a acção (entrega
da declaração) exigida por lei;
7. Não se presumindo o dolo na infracção fiscal e não resultando
da matéria de facto dada como provada nada donde possa extrair-se
que o facto ilícito foi praticado com dolo, ao decidir da forma como
o fez, a douta sentença recorrida violou, por erro de interpretação,
o disposto nos artigos 114.o, n.os 1 e 2, 26.o, n.o 4, e 105.o, n.o 1,
do RGIT.
8. Deve, pois, ser anulada nos termos do artigo 75.o, n.o 2, al.
b), do Regime Geral das Contra-Ordenações, aprovado pelo DL
433/82, de 27 de Outubro, e ordenada a devolução do processo ao
tribunal recorrido para que, aqui, em nova decisão, se conheça e
emita pronúncia sobre as questões suscitadas pela arguida no recurso
que interpôs da decisão administrativa de aplicação de coima e que,
na impugnada decisão, não foram equacionadas, afrontadas e muito
menos decididas.»
Não houve contra-alegações.
Foram colhidos os vistos legais.
Cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1) A arguida apresentou no dia 3JAN2003 a declaração periódica
do IVA respeitante a JUN2001;
2) Dessa declaração resultava imposto a pagar no montante de
E 6.628,28;
3) Tendo nessa data procedido ao pagamento do imposto.
3. Sendo estes os factos, vejamos agora o direito.
A possibilidade de conversão do processo de contra-ordenação em
processo criminal está prevista no art. 76.o do Regime Geral das Contra-Ordenações [aplicável ex vi do art. 3.o, al. b), do RGIT], que
estatui o seguinte:
«1. O tribunal não está vinculado à apreciação do facto como contra-ordenação, podendo, oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, converter o processo em processo criminal.
2. A conversão do processo determina a interrupção da instância
e a instauração de inquérito, aproveitando-se, na medida do possível,
as provas já produzidas.»
A decisão do M.mo Juiz acolhe assim arrimo neste preceito legal.
E é contra esta decisão que o Ministério Público se insurge.
Mas a questão nuclear a resolver tem a ver com a admissibilidade
do presente recurso.
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O art. 73.o do RGCO diz-nos quais os casos em que se pode recorrer
para o Tribunal Superior (devendo obviamente compatibilizar-se este
preceito com o disposto no art. 83.o do RGIT).
Dispõe o n.o 1 do citado preceito:
«Pode recorrer-se . . . da sentença ou do despacho judicial proferidos nos termos do artigo 64.o, quando:
a) For aplicada ao arguido uma coima superior a . . .;
b) A condenação do arguido abranger sanções acessórias;
c) O arguido for absolvido ou o processo for arquivado em casos
em que a autoridade administrativa tenha aplicado uma coima superior
a . . . ou em que tal coima tenha sido reclamada pelo Ministério
Público;
d) A impugnação judicial for rejeitada;
e) O tribunal decidir através de despacho não obstante o recorrente
se ter oposto a tal.»
Logo vemos que nestes preceitos não vem elencada a possibilidade
de recurso na hipótese versada nos autos.
E que a possibilidade de recurso em processo de contra-ordenação
tem aspectos mais restritivos relativamente aos processos de natureza
penal sai reforçada se atentarmos no disposto no art. 78.o, n.o 3,
do RGCO, onde, em processo penal, o recurso relativo à contra-ordenação não está sujeito às limitações do referido art. 73.o (“nem
dependendo o recurso relativo à contra-ordenação dos pressupostos
do art. 73.o”, isto para usar a terminologia legal).
É certo que o n.o 2 do mesmo artigo prevê a possibilidade de
aceitação do recurso (interposto pelo arguido ou pelo Ministério Público) “quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria
da aplicação do direito ou a promoção da uniformidade da jurisprudência”.
Mas o recurso não foi interposto com este fundamento.
Assim sendo, o recurso não é admissível.
4. Face ao exposto, acorda-se em não tomar conhecimento do recurso, por inadmissível.
Sem custas, por delas estar isento o recorrente.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.

Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
Oposição. Coligação de oponentes. Regime aplicável.
Doutrina que dimana da decisão:
O art. 38.o, n.o 2, da L.P.T.A. (anterior) reporta-se à coligação
de recorrentes em sede de recurso contencioso, pelo que
não logra aplicação quando se trate de coligação de oponentes. A coligação de oponentes é legalmente admissível
quando invoquem a mesma e única causa de pedir e não
ocorram os obstáculos a que alude o art. 31.o do C.P. Civil.

Recurso n.o 1093/04. Recorrente: Ministério Público. Recorridos: Luís
António Rodrigues dos Santos e Outros. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o
Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
O M.o P.o inconformado com o despacho liminar, a fls 207 e seguintes, do M.mo Juiz do T.A.F. de Lisboa, que absolveu da instância
o Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo,
dele recorreu para este S.T.A. terminando as suas alegações com
a formulação do seguinte quadro conclusivo:
«1 - O despacho recorrido indeferiu liminarmente a petição inicial
da oposição, considerando-a ”inepta porquanto se coligaram autores
numa forma de processo que não permite tal coligação”.
2 - Para tanto, entendeu-se, no mesmo despacho, que o art.o 104.o
do CPPT não se aplica à oposição fiscal.
3 - Mais se considerou inaplicável o art 38.o da LPTA, pois, “tendo
em conta a questão a decidir, isto é, aferir da culpa em concreto
. . .”, não se pode dizer que estamos perante uma idêntica questão
jurídico-fiscal;
4 - A questão da admissibilidade da coligação de oponentes, na
falta de disposição expressa do CPPT, encontra o seu campo adequado
de resolução ainda no seio da jurisdição administrativa e fiscal, por
aplicação do art.o 38.o n.o 2 da LPTA, ex vi do art. 2.o, al. c) do
C.P.P.T.
5 - Dispõe o referido art. 38.o n.o 2 da LPTA que “podem coligar-se
vários recorrentes quando impugnem o mesmo acto ou, com os mesmos fundamentos jurídicos, actos contidos num ùnico despacho ou
outra forma de decisão”.
6 - Deu-se por assente, na decisão recorrida, que, “por despacho
do chefe de 02-09-2003, foi ordenada a reversão da execução contra
todos os sócios . . ., bem como a notificação dos mesmos do teor
desse despacho”.
7 - Tal despacho, apreciado na decisão recorrida, ordena a reversão
contra todos os ora oponentes, nos termos do art. 13.o do CPT, porque
apenas se mostra provado . . . o exercício da gerência de direito por
parte dos responsáveis subsidiários, Luís Francisco, Luís António Rodrigo dos Santos e Nuno Manuel Rodrigo dos Santos, de que resulta
a presunção do exercício da gerência do facto.
8 - O fundamento jurídico da pretensão dos três oponentes é idêntico para todos eles: nunca exerceram a efectiva gerência da executada
originária, não podendo, por isso, qualquer deles, ser responsabilizado
pelo pagamento da dívida exequenda.
9 - Verificam-se, pois, os pressupostos da admissão da coligação
de oponentes, ao abrigo do disposto no art.o 38.o, n.o 2, da LPTA,
aplicável ex vi art.o 2.o, al. c), do CPPT.
10 - Ao absolver da instância o CRSSLVT, com fundamento na
ilegal coligação de oponentes, o despacho recorrido aplicou incorrectamente o direito, violando o disposto no art. 38.o, n.o 2, da LPTA,
aplicável ex vi art.o 2.o, al. c), do CPPT, bem como os arts. 494.o,
al. e), e 234.o-A, ambos do CPC, aplicáveis ex vi art.o 2.o, al. e),
do CPPT.
11 - Pelo que deve ser revogado e substituído por outro que ordene
o prosseguimento da instância.»
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Não foram apresentadas contra-alegações.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Nos termos dos arts. 713.o, n.o 6, e 726.o do C.P. Civil, remete-se
para a matéria do facto e ocorrências processuais registadas na peça
recorrida.
A questão a decidir é a de saber se, em processo de oposição,
é admissível a coligação de oponente.
A esta questão respondeu negativamente o M.mo Juiz a quo afirmando, em síntese, que o art. 104.o do C.P.P.T., que prevê a coligação
de autores em sede de impugnação judicial, não é aplicável à oposição.
Por seu turno, o M.o P.o sustenta que, na falta de disposição expressa
do CPPT, a coligação de oponentes é admissível por força do disposto
no art. 38.o, n.o 2, da L.P.T.A., aplicável por força do art. 2.o, al.
c), do CPPT.
Vejamos.
Como este S.T.A. vem defendendo, a oposição à execução fiscal,
embora com tramitação autónoma do processo executivo, e mau grado
se apresente como uma acção, o certo é que funciona como uma
contestação, tendo por fim impugnar a própria execução fiscal (vide
Jorge de Sousa, C.P.P.T. 4.a ed., p. 865, e Alfredo José de Sousa,
C.P.T., 4.a ed., p. 603).
Por sua vez, o art. 38.o, n.o 2, da L.P.T.A. (anterior) dispunha:
Podem coligar-se vários recorrentes quando impugnam o mesmo
acto ou, com os mesmos fundamentos jurídicos, actos contidos num
único despacho ou outra forma de decisão.
Ora, o M.o P.o, em abono da tese que defende, sustenta que “através
de um único despacho, e com a mesma fundamentação jurídica (o
exercício da gerência do direito e a presunção da gerência do facto),
foi ordenada a reversão da execução contra os três oponentes”.
Não foi, porém, como se alcança da petição inicial, impugnado
o despacho que ordenou a reversão.
De resto, como dela se alcança, o que os oponentes pretendem
é impugnar a própria execução fiscal.
Assim, não estando em causa qualquer recurso contra um acto
ou despacho, nomeadamente, de reversão, visando-se apenas e tão
só impugnar a própria execução fiscal, forçoso é concluir que o citado
art.o 38.o, n.o 2, da L.P.T.A. não logra aqui aplicação.
Daqui não decorre, porém, que deva ser confirmada a decisão
recorrida.
Na verdade, correndo a execução fiscal contra os oponentes, não
se vê razão que os impeça de, em coligação, a impugnar, tanto mais
quanto é certo que não se verificam os obstáculos previstos no art.o 31.o
do C.P. Civil, aqui aplicável por força do art.o 2.o, al. e), do C.P.P.T.,
e que é a mesma e única a causa de pedir por todos invocada não
exercício da gerência de acto e ausência de culpa pela diminuição
do património da primitiva executada.
Termos em que, com a fundamentação ora expressa, se acorda
em conceder provimento ao recurso e em revogar a decisão recorrida,
a qual deverá ser substituída por outra que não seja de indeferimento
liminar pelo motivo ora desatendido.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Jorge de Sousa — Vítor Meira.
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Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
Juros indemnizatórios.
Doutrina que dimana da decisão:
É de 10% a taxa de juros indemnizatórios devidos entre 3
de Outubro de 1997 e 1 de Janeiro de 1999, nos termos
conjugados do artigo 559.o, n.o 1, do Código Civil e da
Portaria n.o 1171/95.
Recurso n.o 1184/03-30. Recorrente: Ibersol, SGPS, SA. Recorrido:
Director-Geral dos Registos e Notariado. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o
Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
“Ibersol, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.” requereu ao Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto execução de
sentença relativamente ao acórdão n.o 25399 do Supremo Tribunal
Administrativo, pedindo que se declarasse inexistir causa legítima de
inexecução e que se determinasse a restituição à requerente da quantia
anulada acrescida de juros indemnizatórios e de mora.
Por sentença da M.ma Juíza daquele Tribunal foi declarado não
existir causa legítima que obstasse à execução da sentença, declarou-se
a nulidade da dedução da quantia a título de participação emolumentar
e indeferiu-se o pedido de juros.
Inconformada com a decisão recorreu a “Ibersol” para este Supremo
Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação e que se ordenasse
o pagamento dos juros peticionados. Formulou as seguintes conclusões:
1.a - Os arts. 24.o e 83.o do C.P.T., após a redacção que lhes foi
conferida pelo D.L. n.o 7/96, de 7 de Fevereiro, consagraram a aplicação de uma taxa de juro fixa;
2.a - De acordo com esses preceitos, a taxa dos juros indemnizatórios
correspondia à taxa básica de desconto do Banco de Portugal em
vigor no dia do pagamento do tributo, acrescida de cinco pontos
percentuais, e mantinha-se inalterada durante todo o período de contagem dos juros;
3.a - Nas palavras do Ilustre Conselheiro LOPES DE SOUSA,
no n.o 4 do art. 83.o do C.P.T. “a questão da alteração das taxas
aplicáveis ao longo do período em que eles são devidos” era liminarmente eliminada, pois determinava-se “a aplicação de uma taxa
de juros fixa, ao longo de todo o período de contagem dos juros”;
4.a - A entrada em vigor da L.G.T. alterou a forma de determinação
dos juros, passando a aplicar-se as taxas legais sucessivamente em
vigor nos diferentes períodos de contagem dos juros, pelo que a partir
de 1.01.1999 e por força das remissões constantes no n.o 4 do art. 43.o
e no n.o 10 do art. 35.o da L.G.T., a taxa dos juros indemnizatórios
passou a ser equivalente à taxa dos juros legais fixados nos termos
do n.o 1 do art. 559.o do Código Civil;
5.a - Conforme explica o Ilustre Conselheiro LOPES DE SOUSA,
a questão da alteração das taxas apenas se coloca após a entrada
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em vigor da L.G.T. pois “esta Lei não contém qualquer regra especial
sobre esta matéria, pelo que a questão deverá ser resolvida à face
dos princípios gerais sobre a aplicação da lei no tempo”;
6.a - A douta sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido
de juros legalmente formulado, violou, pois, por errada interpretação
e aplicação os arts. 24.o e 83.o do C.P.T.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do provimento do recurso com pagamento de juros
indemnizatórios.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1. Por sentença, transitada em julgado, e proferida nos autos de
impugnação judicial que correram termos neste Juízo e Secção sob
o n.o 34/99, determinou-se a anulação da liquidação versando sobre
emolumentos de registo comercial, no valor de 3.006.000$00 e condenou-se a entidade liquidadora a pagar à impugnante juros indemnizatórios sobre tal montante, contados desde 03.10.997 até à emissão
da respectiva nota de crédito a seu favor.
2. Esgotado o prazo de execução espontânea de tal sentença, a
impugnante requereu, em 05.03.2002, execução de julgado, ao abrigo
do art. 5.o, n.o 1, do Dec.-Lei n.o 256-A/77, de 17.06.
3. Até à data da instauração da presente execução (27.05.2002),
a Administração não se tinha ainda pronunciado sobre ta1 requerimento.
4. Posteriormente, foi emitida a nota discriminativa do montante
a restituir à impugnante, cuja cópia faz fls. 12 destes autos e cujo
teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A única questão que vem colocada no recurso é a de saber se
a recorrente tem ou não direito aos juros indemnizatórios peticionados
e a que taxa.
Entendeu a sentença recorrida, com base na nota discriminativa
de fls. 12, que os juros, quer indemnizatórios quer moratórios estavam
a ser liquidados pela administração fiscal de acordo com o determinado
na sentença exequenda.
Este Supremo Tribunal Administrativo pronunciou-se em acórdão
do Pleno da Secção de Contencioso Tributário, no acórdão 1076/03,
de 20 de Outubro de 2004, sem votos de vencido, quanto aos juros
indemnizatórios e taxas aplicáveis. Passamos por isso à transcrição
do que nele se escreveu quanto aos juros indemnizatórios:
«Antes de mais, importa precisar qual o regime de cálculo dos juros
indemnizatórios antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.o 7/96, que,
deu nova redacção ao art. 83.o do C.P.T., introduzindo-lhe o n.o 4 em
que se basearam o acórdão recorrido e o acórdão fundamento.
O art. 24.o do C.P.T. reconheceu genericamente o direito dos contribuintes a juros indemnizatórios, quando, em reclamação graciosa ou
processo judicial, se determinasse que houve erro imputável aos serviços
(n.o 1).
No n.o 2 do mesmo artigo estabeleceu-se que haverá também direito
aos juros indemnizatórios quando, por motivo imputável aos serviços,
não fosse cumprido o prazo legal da restituição oficiosa dos impostos.
No que concerne ao montante dos juros indemnizatórios, o n.o 3
deste art. 24.o, estabelece, apenas para as situações previstas no n.o 2
(o montante dos juros referidos no número anterior), que ele ‘será calculado, para cada imposto, nos termos dos juros compensatórios devidos
a favor do Estado, de acordo com as leis tributárias’.
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Nem no caso apreciado no acórdão recorrido nem no que foi objecto
do acórdão fundamento se está perante situação em que não houvesse
sido cumprido o prazo legal de restituição oficiosa dos impostos e, por
isso, está afastada a possibilidade de, com base no n.o 3 e na sua remissão
para os termos do cálculo dos juros compensatórios, se calcularem os
juros indemnizatórios.
Para as situações previstas no n.o 1, antes da entrada em vigor do
Decreto-Lei n.o 7/96, na falta de norma especial que indicasse a taxa
de juro aplicável, teria de se fazer apelo ao preceituado no art. 559.o
do Código Civil que estabelece que ”os juros legais e os estipulados
sem determinação de taxa ou quantitativo são os fixados em portaria
conjunta dos Ministros da Justiça e das Finanças e do Plano”, como
se entendeu no acórdão fundamento.
O n.o 4 do art. 83.o do C.P.T., introduzido pelo Decreto-Lei n.o 7/96,
veio estabelecer que ‘a taxa de juros compensatórios corresponde à taxa
básica de desconto do Banco de Portugal em vigor no momento do
início do retardamento da liquidação do imposto, acrescida de cinco
pontos percentuais’.
No entanto, esta norma, como resulta do seu próprio texto, reporta-se
directamente apenas ao cálculo dos juros compensatórios e não dos
juros indemnizatórios.
Por outro lado, como se referiu, a remissão feita no n.o 3 do art. 24.o
para o regime dos juros compensatórios como aplicável ao cálculo dos
juros indemnizatórios restringe-se às situações previstas no seu n.o 2,
de atraso na restituição oficiosa dos impostos, pois a referência feita
no n.o 3 aos ‘juros referidos no número anterior’ tem forçosamente o
alcance de excluir do seu âmbito de aplicação os casos de juros indemnizatórios previstos no n.o 1, derivados de anulação de liquidação
de tributos pagos.
Assim, tem de concluir-se que o referido n.o 4 do art. 83.o é inaplicável
à situação em apreço, pelo que não pode ser perfilhada nem a solução
adoptada no acórdão fundamento, em que se entendeu que eram aplicáveis as sucessivas taxas de desconto do Banco de Portugal, acrescidas
de cinco pontos percentuais, nem a que foi aceite no acórdão recorrido,
de ser aplicável ao cálculo dos juros indemnizatórios a taxa desconto,
acrescida de cinco pontos percentuais, que vigorava no inicio do período
de contagem.
Por isso, o regime de contagem dos juros indemnizatórios, nas situações
previstas no n.o 1 do art. 24.o do C.P.T., não foi alterado por este Decreto-Lei n.o 7/96, continuando, até à entrada em vigor da L.G.T., a
ser aplicável o referido art. 559.o, n.o 1, do Código Civil e Portaria
n.o 1171/95.
Em todo o período anterior à entrada em vigor da L.G.T. relativamente
ao qual está em causa nos autos o pagamento de juros indemnizatórios
(entre 12-2-96 e 1-1-99) não houve qualquer alteração da taxa de juros
aplicável pois aquela Portaria vigorou até à entrada em vigor da Portaria
n.o 263/99, de 12 de Abril.
Por isso, tem se concluir que em todo o período referido os juros
indemnizatórios são calculados com base na taxa de juro de 10% ao
ano, fixada na Portaria n.o 1171/95.»
Temos pois que a taxa dos juros indemnizatórios a que a recorrente
terá direito será de 10% desde 3 de Outubro de 1997 - conforme
decidido na sentença exequenda - até 1 de Janeiro de 1999, nos termos
do artigo 559.o, n.o 1, do Código Civil conjugado com a Portaria
n.o 1171/95, calculando-se os mesmos a partir de então nos termos
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previstos nos artigos 43.o, n.o 4, e 35.o, n.o 10, da LGT, em taxa
igual à dos juros compensatórios.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar a sentença, condenando-se a entidade recorrida no pagamento de juros indemnizatórios à taxa de 10% entre 3.10.1997 e
1.1.1999 e nos termos previstos na LGT a partir de então.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 30 de Novembro de 2004.
Assunto:
Segurança social. Juros de mora. Prescrição.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Para determinar se há prescrição dos juros de mora, referentes a dívidas à Segurança Social de 1995 e 1996,
há que atender ao art. 14.o do DL n. 103/80, de 9/5,
e ao art. 63.o, n. 2, da Lei n. 17/2000, de 8/8, norma
que derrogou aquela, bem como ao art. 297.o do CC.
II — O referido art. 63.o, n.o 2, da Lei n. 17/2000 (que se
reporta à prescrição da obrigação de pagamento das cotizações e das contribuições), abrange igualmente os juros
de mora respectivos, apesar de o não referir expressamente.
III — As normas dos arts. 44.o da LGT e 5.o do Dec.-Lei
n.o 73/99, de 16/3, que são normas gerais, não derrogaram
o citado art. 14.o do DL n. 103/80, que é uma norma
especial.
Recursos n.o 1963/03-30. Recorrente: Cunha & Alves, Indústria de
Confecções, L.da; Recorrido: Presidente do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Lúcio
Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - CUNHA & ALVES, Indústria de Confecções, Lda., com sede
em Parada, Raimonda, Paços de Ferreira, opôs-se, junto do então
Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, à liquidação de juros
de mora, relativos às cotizações à Segurança Social de 1995 e 1996.
Alegou prescrição da respectiva obrigação.
O M.mo Juiz daquele Tribunal julgou a oposição improcedente.
Inconformada, a oponente interpôs recurso para este Supremo
Tribunal.

Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
«1 - O prazo máximo de contagem de juros de mora é de três
anos, nos termos do n.o 2 do art. 44.o da LGT e tal norma é aplicável
às contribuições e cotizações da Segurança Social.
2 - A questão é a da exigibilidade de juros de mora para além
dos 3 anos admitida pela sentença a quo, que não é aceitável para
além daquele período.
3 - A LGT foi publicada em 17/12/98 e entrou em vigor em 1/1/99,
enquanto que o DL 73/99 de 16/3 foi publicado em 16/3 e entrou
em vigor em 1/4/99.
4 - Face a datas de publicação e entrada em vigor tão próximas
de tais diplomas, cerca de 4 meses, não é aceitável que dois diplomas
regessem de forma diferente a mesma matéria.
5 - O DL 73/99, de 16/3, não é aplicável às contribuições e cotizações
da Segurança Social, porque se, assim fosse, haveria o cuidado de
incluir tal instituição no n.o 1 do art. 1.o
6 - De igual forma, e seguindo a mesma lógica, seria necessário
concluir que o DL 73/99, nomeadamente o seu art. 4.o, revogou o
n.o 2 do art. 44.o da LGT, o que não é crível.
7 - Não são exigíveis ao ora recorrente juros de mora para além
dos três anos contados desde o momento em que o sujeito passivo
entrou em mora, ou seja, desde o último dia de prazo de pagamento.
8 - Foi violada a normas do art. 44.o, n.o 2 da LGT.»
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 fixada na instância:
a) Contra Cunha & Alves, Indústria de Confecções Lda., foi instaurada a execução fiscal supra identificada para cobrança de cotizações em dívida à Segurança Social, referentes ao período de Fevereiro a Abril, Junho a Dezembro de 1995, Janeiro a Junho de 1996
e Novembro de 2001, no valor global de 25.188,23 euros.
b) Por carta registada com aviso de recepção assinado este em
19-07-2002 foi a oponente citada para proceder ao pagamento da
dívida referida em a) e acrescido no valor de 21.087,85 euros, no
qual se enquadram os juros de mora e taxa de justiça.
3 - Está em causa a alegada prescrição dos juros de mora dos
anos de 1995 e 1996.
Vejamos.
À data vigorava o DL n.o 103/80, de 9 de Maio.
Dispunha o art. 14.o do citado diploma legal:
«As contribuições e respectivos juros de mora prescrevem no prazo
de dez anos.»
Em 1 de Janeiro de 1999 entrou em vigor a LGT (art. 6.o do
DL n.o 398/98, de 17/12).
Dispõe o art. 44.o deste Diploma:
«1. São devidos juros de mora quando o sujeito passivo não pague
o imposto devido no prazo legal.
2. O prazo máximo de contagem dos juros de mora é de três anos,
salvo nos caso em que a dívida tributária seja paga em prestações
(. . .).»
Entretanto, em 1 de Abril de 1999 entrou em vigor o Dec.-Lei
n. 73/99, de 16/3 (vide o seu art. 12.o).
Dispõe o n. 5 deste artigo:
«1. A liquidação de juros de mora não poderá ultrapassar os últimos
cinco anos anteriores à data do pagamento da dívida sobre que in-
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cidem, não contando para este efeito os períodos durante os quais
a liquidação de juros fique legalmente suspensa (. . .).»
Deve entender-se que esta norma (que se reporta nomeadamente
a “contribuições” e “impostos” (vide art. 1.o, n.o 1, al. a), do referido
diploma legal) revogou, nesta parte, a LGT. E a proximidade temporal
dos dois diplomas não impede, a nosso ver, tal revogação.
Porém, afigura-se-nos que estas normas (da LGT e do Dec.-LeiI
n. 73/99, de 16/3) não se aplicam aos juros de mora da Segurança
Social.
Na verdade, a legislação da Segurança Social é uma legislação especial, inderrogável por estas normas gerais. Assim, aquela norma
(art. 14.o do DL n. 103/80), só é derrogada pelo art. 63.o, n.o 2, da
Lei n. 17/2000, de 8/8, que estatui que “a obrigação de pagamento
das cotizações e das contribuições prescrevem no prazo de cinco anos
a contar da data em que aquela obrigação deveria ter sido cumprida”.
Deve considerar-se que esta disposição, apesar de o não referir
expressamente, reporta-se igualmente aos juros de mora.
Assim, e para decidir sobre a data da respectiva prescrição há que
considerar o art. 297.o do CC.
Haverá ainda que atentar que a execução foi instaurada em
17/7/2002, como resulta da informação de fls. 18.
Assim sendo, tendo em conta o referido art. 297.o do CC é de
concluir, sem qualquer dúvida, que não ocorreu a alegada prescrição.
4 - Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso,
com a presente fundamentação.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 30 de Novembro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Vitor Meira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Reclamação de créditos de IVA. Privilégio creditório mobiliário
geral. Direito real de garantia.
Doutrina que dimana da decisão:
Os créditos de IVA, na medida em que gozam de privilégio
creditório mobiliário geral, podem ser reclamados e graduados no lugar que lhes couber, apesar de não beneficiarem
de um direito real de garantia.
Recurso n.o 472/04-30. Recorrente: Ministério Público. Recorrida: Ermelinda Silva Marques Vaz e Fazenda Pública. Relator: Ex.mo. Juiz
Cons.o. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - O Magistrado do Ministério Público, não se conformando com
a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa 2 que rejeitou

liminarmente o crédito reclamado pela Fazenda Pública por dívida
respeitante a IVA de 1990 e 1992 e respectivos juros compensatórios,
dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes
conclusões:
1- Nos presentes autos foi reclamado pelo representante da Fazenda
Pública o crédito por IVA de 1990 a 1992 e respectivos juros
compensatórios.
2 - O IVA é considerado um imposto indirecto.
3 - E assim sendo goza de privilégio mobiliário geral nos termos
do artigo 736.o, n.o 1, do Código Civil.
4 - O artigo 749.o do Código Civil, ao salvaguardar terceiros que
disponham de créditos sobre os mesmos bens que não possam ser
susceptíveis de penhora, nomeadamente direitos reais de gozo que
estes tenham adquirido ou direitos reais de garantia que o devedor
entretanto tenha constituído, não contende com o artigo 736.o, n.o 1,
do mesmo diploma legal.
5 - Assim o douto despacho de indeferimento liminar do requerimento de reclamação de créditos violou o preceituado no artigo 736.o, n.o 1, do Código Civil, pelo que deve ser substituído por
outro que admita a respectiva reclamação.
Os recorridos não contra-alegaram.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto não emitiu parecer, atento o
disposto no art.o 109.o, n.o 3, da LPTA, então em vigor.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - O objecto do presente recurso consiste em saber se devem
ou não ser reconhecidos os créditos reclamados de IVA de 1990 e
1992 e respectivos juros compensatórios, na medida em que gozam
de privilégio mobiliário geral (art.o 736.o do CC), por não ser conhecida
a existência de garantia real.
Esta questão tem sido muito recentemente apreciada por esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em diversos arestos, pronunciando-se sempre e à excepção de um deles (rec. n.o 612/04, de
7/7/04), em sentido afirmativo, cuja jurisprudência vamos aqui seguir,
já que não vemos motivo para a alterar.
Deste modo, escreve-se no Acórdão de 2/7/03, in rec. n.o 882/03,
que os créditos que gozam de privilégios mobiliário e imobiliário gerais, direitos reais de garantias, podem ser reclamados em execução
fiscal por créditos de impostos contra o devedor, “sendo que mal
se compreenderia que apontando a lei . . . o lugar preferente (cfr.
artigo 733.o do CC) reservado a tais créditos na graduação, se vedasse
atinente reclamação visando, justamente, a sua consideração na fase
derradeira da sentença de verificação e graduação de créditos”.
Assim, “o n.o 1 do artigo 240.o do Código de Procedimento e de
Processo Tributário, ao afirmar que ‘podem reclamar os seus créditos
(. . .) os credores que gozem de garantia real sobre os bens penhorados’, deve ser interpretado amplamente, de modo a terem-se por
abrangidos na sua estatuição, não apenas os credores que gozem de
garantia real, stricto sensu, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios creditórios” (Ac. desta Secção do STA de 4/2/04, in rec.
n.o 2.078/03).
Voltando ao caso dos autos e como vimos, respeitando os créditos
reclamados a IVA, que gozam de privilégio mobiliário geral (art.o 736.o
do CC), não podem, assim, tais créditos deixar de ser reconhecidos
e graduados.
16
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No mesmo sentido, pode ver-se, ainda, os Acórdãos desta Secção
do STA de 22/10/03, in rec. n.o 946/03, e de 16/6/04, in rec. n.o 442/04.
3 - Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente
recurso e revogar a sentença recorrida, devendo o Tribunal a quo
proferir nova sentença que não seja de rejeição liminar dos créditos
de IVA reclamados pelo motivo agora invocado e afastado.
Sem custas.
Lisboa, 7 de Dezembro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio Barbosa — António Pimpão.

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Recurso. Conclusões. Alheamento da decisão recorrida.
Doutrina que dimana da decisão:
São ineficazes as conclusões do recurso quando nelas o recorrente se alheia do decidido, não podendo os efeitos do
julgado ser prejudicados pela decisão do recurso nem pela
anulação do processo, nos termos do art.o 684.o, n.o 4, do
C.P. Civil.
Recurso n.o 711/04-30. Recorrente: Quinta da Piedade - Imóveis e
Construções, SA; Recorrido: Secretário de Estado da Solidariedade
e Segurança Social; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Quinta da Piedade - Imóveis e Construções, S.A., inconformada
com o acórdão do Tribunal Central Administrativo, que lhe negou
provimento ao recurso contencioso que havia interposto do despacho
do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, de
23/07/02, daquele interpôs recurso para este S.T.A., terminando as
suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:
1. O acto sub judice deverá ser qualificado como acto administrativo
e como tal recorrível contenciosamente, nos termos da alínea a) do
n.o 1 do art. 4.o do E.T.A.F.
2. A referência a “processo político” no requerimento não pode
ser considerada como vinculativa no que diz respeito à natureza do
acto, designadamente para efeitos de recorribilidade.
3. O pedido da Recorrente prendia-se com a minimização dos elevados prejuízos para si resultantes do contrato de permuta que celebrou com o Centro Regional de Segurança Social de Faro, tendo
em conta o resultado da reclassificação do terreno adquirido por aquele, que deixou de ser apto para a construção.
4. Tendo em conta o pedido da Recorrente, cabia em primeira
linha à Administração, analisar as possibilidades de satisfação do mesmo, permitidas pelo ordenamento jurídico, “segundo os tramites legais”, aliás, tal como também sugere a recorrente.

5. Não pode a Administração aproveitar-se da referência a “processo
político” no requerimento, para se considerar à partida como incompetente para decidir tal questão.
6. Nestes termos, a Administração tinha o dever de se pronunciar
nos termos do princípio da decisão previsto no art. 9.o do CPA.
7. Como tal, também o Tribunal Central Administrativo tinha o
dever de decidir esta causa, sob pena de omissão de pronúncia, devendo agora ser o S.T.A. a pronunciar-se nos termos do art. 753.o,
n.os 1 e 2, do CPC.
8. O acto recorrido padece de vício de forma por falta de fundamentação, pois além desta não ser clara nem completa, não apresenta razões de direito, o que é particularmente grave em questões
de natureza fiscal, com a questão decidenda, em atenção aos diversos
corolários e manifestações do princípio da legalidade fiscal
9. Padece ainda, o mesmo acto, de vício de forma por falta de
audiência prévia, que não foi realizada no âmbito do procedimento
que o instruiu, como era direito da Recorrente (de natureza análoga
aos direitos, liberdades e garantias, nos termos dos arts. 17.o e 18.o
da C.R.P.) sendo nulo nos termos do artigo 133.o, n.o 2, al. d), do
C.P.A.
10. Enferma ainda o acto recorrido de vício de forma decorrente
da omissão de pronúncia relativa à dação em pagamento requerida,
sobre o qual não chega a pronunciar-se.
11. Viola ainda o mesmo acto o princípio da confiança, já que
os factos que procederam a questão decidenda, praticados por Recorrente e entidade funcionalmente ligadas à entidade Recorrida, levaram legitimamente aquela a esperar um despacho diverso para as
suas pretensões.
12. Também o princípio da igualdade, consagrado no art. 13.o da
CRP, é violado pelo acto recorrido, já que se afigura como injustificada
e arbitrária a razão que leva ao indeferimento da pretensão da Recorrente, por oposição a pretensões em tudo semelhantes e análogas,
as quais são notórias e de conhecimento ou domínio público, que
mereceram destino diferente por parte da Administração em atenção
a superiores interesses nacionais.
Contra-alegou a E.R., sustentando, em síntese, que o foro administrativo é materialmente incompetente para apreciar a decisão proferida, concluindo dever ser negado provimento ao recurso.
O Ex.mo Magistrado do M.o P.o, junto deste S.T.A. emitiu o seguinte
parecer:
«No acórdão recorrido o Tribunal a quo declarou-se materialmente
incompetente para conhecer do objecto do recurso contencioso.»
(fls. 188).
Ora, desta decisão não há rasto nas conclusões das alegações do
recurso (fls. 241 - 243).
Como assim, o julgado sai intocado, pelo que deve ser confirmado,
negando-se, consequentemente, provimento, ao recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Nos termos dos arts. 713.o, n.o 6, e 726.o do C.P. Civil, remete-se
para a matéria de facto fixada na decisão recorrida.
A dado passo, o acórdão recorrido regista o seguinte:
«Ou seja, o que se entende é que o que a recorrente solicitou
ao Ministro do Trabalho foi que desencadeasse uma acção política
que viabilizasse a solução da impossibilidade de utilização do prédio
de Albufeira, na finalidade que presidiu à sua aquisição, à margem
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de qualquer quadro normativo vigente, antes a coberto de actos políticos de excepção.
Trata-se, pois e como o salientaram quer a entidade recorrida,
e na esteira de cujo entendimento o Ministro do Trabalho nada decidiu
sobre o pretendido pela recorrente, - pelo que se crê que no caso
nem sequer se verificaria uma decisão como pressuposto de um acto
administrativo no sentido que dela é dada pelo art.o 120.o da L.P.A.,
na medida em que não visou produzir quaisquer efeitos jurídicos na
esfera da recorrente-, e o EMMP, junto deste Tribunal, de uma questão para cuja apreciação este Tribunal é materialmente incompetente,
seja à luz da delimitação positiva de tal conceito, constante quer da
CRP, quer do ETAF, seja ao abrigo da respectiva delimitação negativa,
concretamente, do preceituado na al. a) do n.o 1 do art. 4.o do ETAF.
- Nestes termos acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do T C Administrativo em declarar este Tribunal materialmente incompetente para conhecer do objecto do recurso, abstendo-se, por consequência de conhecer do respectivo mérito e absolvendo a ER da instância.»
Do antecedente relato resulta que o T.C.A. se julgou materialmente
incompetente para conhecer do despacho recorrido.
O assim decidido, porém, saiu incólume das conclusões do recurso,
pois que nestas a recorrente apenas se limitou a alegar que a decisão
impugnada constituia um verdadeiro acto administrativo e, por isso,
recorrível contenciosamente, bem como a sua ilegalidade.
Significa isto que a decisão recorrida, por não ter sido atacada,
se firmou na ordem jurídica, com a força do caso julgado.
De resto, os efeitos do julgado, na parte não recorrida, não podem
ser prejudicados pela decisão do recurso, nos termos do art. 684.o,
n.o 4, do C.P. Civil.
Em suma, as conclusões do recurso são ineficazes para que sobre
a decisão recorrida recaia um juízo de censura que conduza, tal como
vem pedido, à sua revogação.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 300 (trezentos) euros e a procuradoria em metade.
Lisboa, 7 de Dezembro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Jorge
de Sousa — Vítor Meira.

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Oposição. Rejeição liminar de oposição.
Doutrina que dimana da decisão:
Não sendo possível determinar se ocorreu ou não omissão
de acto tributário de liquidação de dívidas à Segurança
Social não podia ser rejeitada liminarmente a oposição pois
que tendo o mesmo sido praticado será a impugnação o
meio adequado para questionar a legalidade do acto tri-

butário respectivo, devendo averiguar-se se ocorre situação
a exigir convolação do processo de oposição em processo
de impugnação e não tendo o mesmo sido praticado e ocorrer, por isso, omissão de acto tributário de liquidação deveria
em oposição apreciar-se a questionada legalidade concreta
da liquidação.
Recurso n.o 749/04. Recorrente: O Caliponense Clube Desportivo
de Vila Viçosa; Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Évora; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. António
Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Caliponense Clube Desportivo de Vila Viçosa recorre da decisão
que, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, rejeitou liminarmente a oposição por dívidas à Segurança Social.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
1 - Salvo, o devido respeito, houve um erro de subsunção do estatuído no artigo 204.o, alínea h), do CPPT à matéria dos autos,
que levou ao despacho de rejeição liminar da oposição à execução,
por parte da Meritíssima Juiz a quo.
2 - Da parte do IGFSS não foi efectuada a liquidação da dívida,
impedindo o oponente/recorrente, de discutir a sua legalidade em
sede de impugnação judicial.
3 - Assim sendo no caso sub judice, é na oposição à execução,
a sede própria para discussão da legalidade da dívida em concreto,
nos termos do artigo 204.o, al. h), do CPPT.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que
o recorrente não articula, na petição, factos que integrem qualquer
fundamento legal de oposição à execução fiscal.
2. A decisão recorrida rejeitou liminarmente a oposição depois
de afirmar que:
Nos presentes autos de oposição à execução por dívidas ao Instituto
de Gestão Financeira da Segurança Social na petição inicial não vem
invocado nenhum dos fundamentos que a lei previu taxativamente
no artigo 204.o do Código de Procedimento e de Processo Tributário
para basear este tipo de acções.
O que o oponente alega é que não aceita que tenha que pagar
essas contribuições que lhe estão a ser exigidas, pois que as importâncias detectadas pela inspecção da Segurança Social foram pagas
aos seus colaboradores “a título de transporte ou ajudas de custo”,
sendo certo que os mesmos lhe prestam a sua colaboração “em regime
de voluntariado e pelo gosto de ajudar o clube da sua terra” (”todos
eles são trabalhadores por conta de outrem nas mais diversas entidades, pagando nestas os respectivos impostos e contribuições para
a Segurança Social”).
Assim, entende não haver “nesta relação de colaboração qualquer
vínculo laboral ou contrato de trabalho, pressuposto essencial para
a obrigação legal de contribuir para a Segurança Social”. E ainda
que se entenda que tais importâncias poderiam ser enquadradas “como
rendimentos de prestadores de serviços, isto é, como trabalhadores
independentes”, ainda assim estariam isentos, nos termos da lei, pelo
que nunca seriam exigíveis as quantias pedidas na presente execução.
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Nesta sua alegação vem, assim, o oponente pretender discutir a
legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda, isto é, saber
se a mesma foi bem ou mal feita, de acordo ou ao arrepio das normas
que a deveriam ter informado. Porém, isso só seria possível nesta
sede se a lei não assegurasse outro meio judicial de impugnação ou
recurso contra o acto de liquidação, nos termos da alínea h) do n.o 1
do artigo 204.o do citado Código de Procedimento e de Processo
Tributário - alínea h) essa, de resto, expressamente invocada pelo
oponente no respectivo articulado. Acontece que os artigos 97.o, n.o
1, alíneas a) e p), e 99.o desse mesmo Código prevêem a impugnação
judicial ou o recurso contencioso contra tal tipo de actos de liquidação
dos tributos parafiscais com fundamento em qualquer ilegalidade não
podendo transferir-se para o processo de oposição a discussão da
legalidade da liquidação da dívida em causa.
E afastada aquela alínea h), não vemos em que outra alínea do
citado artigo 204.o se possa enquadrar, directa ou mesmo indirectamente, esta oposição ao processo executivo - nem, de resto, o oponente as indica.
Nem mesmo, adiantamos nós, na sua alínea a) ou sequer na sua
alínea i).
E nem uma nem outra têm aplicação ao caso sub judice. Prevê
a primeira a chamada ilegalidade absoluta da dívida exequenda, ou
porque não existia lei em vigor à data dos factos que previsse a respectiva liquidação, ou porque não estivesse autorizada a sua cobrança
(acrescentando-se aqui a situação de, apesar de existir lei, ela ter
sido declarada inconstitucional). A segunda consistia na invocação
de factos supervenientes extintivos ou modificativos da obrigação, a
provar apenas por documento, mas pressupondo sempre que se não
entrasse na “apreciação da legalidade da liquidação da divida exequenda”, nem se interferisse “em matéria de exclusiva competência
da entidade que houver extraído o título”, como dela consta.
Nada disso ocorre nos autos onde se pretende discutir a legalidade
concreta daquela dívida que está a ser executada.
Nestas circunstâncias, seria até injusto para o oponente deixar agora
prosseguir a oposição - criando-lhe expectativas de ganho de causa -,
quando, afinal, não há, à partida, qualquer viabilidade para a sua
pretensão pelo que se impõe que o processo fique logo por aqui.
3. É manifesto que o oponente pretende discutir a legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda, isto é, saber se a mesma
foi bem ou mal liquidada e que isso só é possível em oposição se
a lei não assegurar outro meio judicial de impugnação ou recurso
contra o acto de liquidação, nos termos da alínea h) do n.o 1 do
artigo 204.o do citado Código de Procedimento e de Processo
Tributário.
Diversamente a denominada ilegalidade absoluta ou abstracta da
dívida exequenda, porque não existia lei em vigor à data dos factos
que previsse a respectiva liquidação, ou porque não estivesse autorizada a sua cobrança ou existindo lei a mesma tivesse sido declarada
inconstitucional, pode servir de fundamento à oposição nos termos
do art.o 204.o, al. a), do CPPT.
Afirmou a decisão recorrida que nesta oposição vem questionada
aquela legalidade concreta da dívida exequenda pelo que rejeitou
liminarmente a presente oposição uma vez que a lei asseguraria outro
meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação.
Contra o assim decidido insurge-se a recorrente sustentando que
da parte do IGFSS não foi efectuada a liquidação da dívida, impedindo
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o oponente/recorrente, de discutir a sua legalidade em sede de impugnação judicial pelo que é a oposição à execução a sede própria
para discussão da legalidade da dívida em concreto, nos termos do
artigo 204.o, al. h), do CPPT.
E sobre tal questão ainda não foi ouvida o IGFSS desconhecendo-se,
por isso, se no procedimento administrativo foi ou não praticado tal
acto tributário de liquidação.
E o caminho a trilhar será diverso consoante tenha sido ou não
praticado tal acto tributário.
Com efeito é permitido questionar a legalidade do acto tributário
da liquidação, em processo de oposição, nos termos desta al. h) do
art.o 204.o do CPPT, quando a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação.
E tal aconteceria na situação em que é instaurada execução com
certidão de dívida à Segurança social com fundamento na constatação
da falta de entrega de determinadas quantias por falta de entrega
dos meios de pagamento, no prazo legal subsequente ao envio das
folhas relativas ás remunerações de pessoal.
Em tal situação a lei permite a extracção de certidão de dívida
perante a constatação da omissão de um pagamento sem que haja
um acto administrativo ou tributário prévio, definidor da obrigação
caso em que a lei não assegura meio de impugnação do acto de
liquidação.
Nem sempre foi este o regime das dívidas à segurança social pois
que, na vigência do DL 45.266, de 23-9-63, e até à entrada em vigor
do DL 511/76, de 3-7, da falta de pagamento das contribuições para
a segurança social resultava a instauração de processo de transgressão
sendo o título executivo a sentença condenatória proferida naquele
processo de transgressão.
Após o citado DL 511/76, de 3-7, a cobranças das dívidas à segurança
social passou a efectuar-se imediatamente através do processo executivo tal como refere o preâmbulo deste diploma legal e é estabelecido
nos arts. 2.o, n.o 1, e 9.o
Com efeito e tal como resulta do art.o 2.o, n.o 1, as entidades patronais que sejam contribuintes do regime geral da previdência efectuarão a entrega das folhas de ordenados ou salários e pagarão as
respectivas contribuições dentro dos prazos regulamentares acrescentando o art.o 9.o que o processo executivo para a cobrança das contribuições do regime geral da previdência terá por base certidão extraída das folhas de ordenados ou salários, dos apuramentos feitos
pela Inspecção do Trabalho além do mais.
Por força destes preceitos legais caberia ao contribuinte calcular
as contribuições devidas aplicando as taxas legais às remunerações
laborais.
Caso o contribuinte não efectue tal cálculo e não entregue tal quantia será extraída pela Segurança Social certidão para cobrança da
respectiva dívida.
E em tais situações não pode o contribuinte impugnar judicialmente
ou reclamar graciosamente pois que os prazos para o exercício de
tais direitos iniciam-se após o decurso do prazo de pagamento voluntário posterior ao acto de liquidação, nos termos do art.o 102.o
do CPPT.
Daí que, conforme escreve Jorge de Sousa, CPPT, 4a edição 2003,
nota 8, p. 444, e nota 42, pp. 907 e seguintes, “a certidão para fins
executivos que constitui o acto de liquidação, apenas é extraída caso
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o contribuinte não efectue o pagamento das contribuições no prazo
legal, e, por isso, o acto a impugnar será sempre, forçosamente posterior ao termo do prazo de pagamento voluntário da dívida, não
prevendo a lei qualquer meio para a sua impugnação contenciosa”.
Contudo na situação concreta dos presentes autos não é possível,
neste momento, determinar se ocorreu a situação a que nos estamos
referindo (omissão de acto tributário de liquidação) ou se diversamente a Segurança Social praticou acto tributário da liquidação caso
em que o mesmo deveria ser objecto de impugnação.
Ocorrendo esta situação será a impugnação o meio adequado para
questionar a legalidade do acto tributário respectivo pelo que sempre
haveria que averiguar se ocorre situação a exigir convolação do processo de oposição em processo de impugnação.
Se contudo não tiver sido praticado tal acto e ocorrer, por isso,
omissão de acto tributário de liquidação deveria em oposição apreciar-se a questionada legalidade concreta da liquidação.
E perante aquela ou esta situação de dúvida sobre a existência
ou não do referido acto tributário da liquidação não podia ser rejeitada
liminarmente a presente oposição.
4. Nos termos expostos concede-se provimento ao recurso, revoga-se
a decisão recorrida para que os autos de oposição prossigam se a
tal nada obstar.
Sem custas.
Lisboa, 7 de Dezembro de 2004. — António Pimpão (relator) — Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.
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Recurso no 2059/03, de 31 de Março de 2004
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. MIGUEL DE SOUSA FERREIRA, residente em Lisboa, recorre
da sentença do Mm.o Juiz da 1.a Secção do 1.o Juízo do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa que julgou improcedente a impugnação da liquidação de imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares (IRS) relativo ao ano de 2001.
Formula as seguintes conclusões:
«1.a
Com a entrada em vigor do Código do IRS, o Legislador criou
uma discriminação qualitativa entre alguns tipos de rendimentos, entre
eles os rendimentos da Categoria A e da Categoria H;
2.a
Podendo o Legislador, à data, tributar de uma forma mais favorável
os rendimentos derivados de pensões;
3.a
Contudo, apesar dessa ser a intenção do legislador, a verdade é
que, pela introdução do n.o 5 do artigo 53.o do Código do IRS, alguns
rendimentos de pensões, os abrangidos por esta norma, passaram
a ser tributadas de uma forma mais gravosa do que aquela que teria
sido pretendido pelo legislador;
4.a

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.

Desta forma, viola-se alguns dos mais elementares princípios constitucionais do direito fiscal:
5.a

Recurso n.o 757/04-30. Recorrente: Carlos Henrique Rebelo da Silva;
Recorrida: Fazenda Público; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Vítor
Meira.

Assim, é violado o principio da progressividade do Código do IRS,
uma vez que a progressividade deve ser atingida através de taxas
progressivas e não pela eliminação da dedução especifica;

No presente recurso jurisdicional interposto por Carlos Henrique
Rebelo da Silva relativo à sentença proferida de fls. 36 a 41 dos
presentes autos no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa,
tendo em atenção o disposto nos artigos 713.o, n.o 5, e 726.o do CPC
e 8.o, n.o 3, do Código Civil, acorda-se neste Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso pelos fundamentos constantes do acórdão n.o 2059/03 de 31 de Março de 2004, desta Secção,
de que se junta fotocópia, cujas conclusões são em tudo idênticas
e que constitui jurisprudência pacífica da Secção já reiterada nos acórdãos 2030/03, 2062/03 e 2029/03, todos de 12 de Maio de 2004, e
2027/03 de 16 de Junho de 2004, confirmando-se assim a sentença
recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando em 50% a procuradoria.

6.a

Lisboa, 7 de Dezembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

É violado o principio da capacidade contributiva, já que com a
eliminação/redução da dedução especifica deixa de se ter em conta,
o mínimo de encargos necessários à obtenção dos rendimentos do
sujeito passivo. Porquê é que não se passa o mesmo na Categoria A?
7.a
É, ainda, violado o principio da igualdade, uma vez que um sujeito
passivo com igual capacidade contributiva no activo e na reforma,
têm uma tributação completamente diferente, sendo tributado mais
gravosamente na reforma que no activo, quando era precisamente
o contrário que o legislador pretendia;
8.a
Mais, viola-se o principio da tributação pelo rendimento líquido,
uma vez que nos casos em que existe uma eliminação da dedução
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especifica, a taxa incide directamente sobre o rendimento bruto, tal
não foi a intenção do legislador;
9.a
O único caso em que essa foi a intenção do legislador foi os rendimentos de capitais, o que se compreende dada a natureza dos mesmos, mas por esse facto, para a maioria desses rendimentos o legislador
criou taxas de tributação liberatórias, que nunca, por nunca ser, atingem os 40 %;
10.a
Contudo, um pensionista que pare de ter direito à dedução especifica, por aplicação do n.o 5 do artigo 53.o do Código do IRS,
vê os seus rendimentos serem sujeitos a uma taxa de tributação de
40 %. Onde é que está a discriminação qualitativa que o legislador
quis criar para esta categoria de rendimentos? ;
11.a
Mas mais, esta norma cria uma incoerência no sistema fiscal português, uma vez que o artigo 1.o do Código do IRS, dispõe que os
rendimentos sejam sujeitos à taxa depois de se proceder à dedução
específica e, o n.o 5 do artigo 53.o do Código do IRS, dispõe que
se aplique a taxa sem que primeiro se proceda à realização da dedução
especifica, sem que qualquer razão objectiva esteja subjacente a este
normativo:
12.a
Para finalizar, o n.o 5 do artigo 53.o do Código do IRS, viola o
princípio da segurança jurídica na modalidade do princípio da
confiança:
13.a
Ora, foi criada a convicção ao Recorrente, e aos pensionistas em
geral, que aquando da reforma ficariam sujeitos a um regime de tributação mais favorável do que aquele a que se encontravam sujeitos,
enquanto sujeitos passivos enquadrados na Categoria A;
14.a
Diga-se, expectativa essa, criada pelo próprio legislador, pelo que
consubstancia um direito adquirido ou a aquisição de um verdadeiro
direito subjectivo púbico, oponível ao próprio legislador, que se encontra assim assente no Estado de direito democrático;
15.a
Face ao exposto, conclui-se que a norma em apreço viola os mais
elementares princípios de direito fiscal constitucional, sendo por isso
materialmente inconstitucional.
Nestes termos e nos mais de Direito aplicáveis deve o presente
Recurso ser julgado procedente por provado, e, em consequência
ser, declarada a ilegalidade por inconstitucionalidade do artigo 53.o,
n.o 5 do Código do IRS, porque violadora dos princípios da igualdade,
progressividade, justiça, generalidade, capacidade contributiva, da tributação pelo rendimento liquido e principio da confiança (. . .).»
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 o acto de liquidação
em causa, ao aplicar o disposto no artigo 53.o, n.o 5, do Código do
IRS (CIRS), não violar qualquer dos princípios constitucionais invocados pelo recorrente.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Adjuntos.
2. A sentença assentou nas seguintes considerações atinentes aos
factos:
«Em termos fácticos, nada mais foi junto (docs. juntos com a p.
i.) em suporte do alegado que uma carta/resposta de que é destinatário
o ai referido João Anselmo da Silva Ribeiro - não o impugnante
- e uma nota discriminativa de liquidação.
Da primeira se infere que a propósito de rendimentos de pensões/dedução específica terá existido um despacho de concordância
por parte do Ex.mo Senhor Secretário dos assuntos Fiscais, pretensão
que seria objecto de consideração aquando da preparação do OE
para o ano de 1998.
Mas tão-só até aqui pode ir a afirmação factual; sequer se sabe
exactamente qual a pretensão, muito menos se reconhece qualquer
intenção de admissão implícita de um qualquer juízo de inconstitucionalidade.
Da nota descriminativa da liquidação se vê que a liquidação em
causa respeita a IRS de 2001, em que, além do mais, impugnante
e outrem figuram como sujeitos passivos do imposto, com um rendimento global de 106.997,36 euros e dedução especifica de 383,77
euros.
Ao que acresce que aí se inclui, no que se refere a rendimentos
da categoria H, o montante de 104.155,77 euros de rendimento bruto
(cfr. fls. 10 do proc. admin.)”.
3.1. Embora na petição inicial não se identifique, pelo ano a que
respeita, o acto de liquidação impugnado, não há dúvidas, face ao
estabelecido na sentença, que se trata da liquidação do IRS relativo
ao ano de 2001.
E, ainda que, na mesma peça processual, se não aponte como violado qualquer preceito da Constituição, mas apenas princípios, cuja
sede se não indica, não há, igualmente, dúvidas de que a norma constitucional invocada pelo recorrente (agora, nas alegações de recurso,
expressamente), é o artigo 104.o, n.o 1, do diploma fundamental, que
presentemente (após a revisão de 1982) tem a redacção seguinte:
«O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as necessidades
e os rendimentos do agregado familiar.»
Não será despiciendo convocar, ainda, o n.o 1 do artigo 103.o da
Constituição, designadamente, no segmento em que determina que
“o sistema fiscal visa (...) uma repartição justa dos rendimentos e
da riqueza”.
É neste conjunto normativo que reside, ou de que se extrai, a
maioria dos princípios constitucionais a que alude o recorrente, designadamente, os da igualdade, da progressividade, da justiça, da generalidade, da capacidade contributiva, e da tributação pelo rendimento líquido.
Quanto ao artigo 53.o do CIRS, que é a norma acusada de inconstitucionalidade material, dispunha, originariamente (tinha, então,
o n.o 51.o), que “as pensões de valor anual igual ou inferior a
400.000$00 são deduzidas pela totalidade do seu quantitativo”; e que
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“a dedução relativa às pensões de valor anual superior ao referido
(...) é igual àquele montante acrescido de metade da parte que o
excede, até ao montante de 1.000.000$00”.
Sucessivas alterações foram sendo introduzidas na norma ao longo
do tempo, até se chegar à versão que aqui nos importa, dispondo
o n.o 5 do artigo que “para rendimentos anuais, por titular, de valor
anual superior ao vencimento base anualizado do cargo de primeiro-ministro, a dedução é igual ao valor referido nos n.os 1 ou 3,
consoante os casos, abatido, até à sua concorrência, da parte que
excede aquele vencimento”.
Assim, por força desta norma, e porque o agregado do recorrente
obteve, em 2001, um rendimento proveniente de pensões no montante
de 104.155,77 euros, a dedução específica se quedou em 383,77 euros.
Ora, diz o recorrente, a dedução assim limitada (ou, até, em certos
e hipotéticos casos, excluída), aos rendimentos provenientes de pensões, contradiz o n.o 1 do artigo 53.o (que manda deduzir a totalidade
dos rendimentos com esta origem, até certo montante destas), provoca
uma desigualdade fiscal horizontal, tornando incoerente o sistema,
e violando os princípios já apontados, além do da segurança jurídica,
na modalidade do princípio da confiança.
O recorrente exprobra a sentença impugnada por não ter apreciado
a compatibilidade do n.o 5 do artigo 53.o do CIRS com aqueles princípios constitucionais.
Mas parece evidente, pelo teor das suas alegações, que a não pretende acusar de nulidade por omissão de pronúncia, querendo, antes,
apontar-lhe erro de julgamento, ao não ter reconhecido no acto impugnado os vícios de violação de lei que lhe assaca.
Na verdade, a sentença não deixou de apreciar, e com detalhe,
todas as questões que o impugnante havia submetido ao Tribunal.
E, a nosso ver, fê-lo de forma convincente, argumentando de modo
a contrariar, eficientemente, as teses defendidas pelo recorrente. Não
desdenhamos, por isso, aderir ao que em tal sentença se escreveu.
Não obstante, cuidaremos de analisar, destacadamente, os argumentos do recorrente, procurando apreciá-los face a cada um dos
princípios constitucionais cujo atropelo é invocado, sendo certo que
tal não poderá cumprir-se integralmente, já que esses princípios, alguns
deles emanação de outros, ou seu desdobramento, ou meros corolários
deles, nem sempre são separadamente consideráveis, e as razões que
valem para um coincidem com as que aproveitam a outro.
3.2. Sabe-se que os rendimentos auferidos a título de pensões não
eram, antes do CIRS, tributados em qualquer cédula parcelar, relevando, só, em sede de imposto complementar.
Essa, reconhecidamente, a razão por que o legislador do CIRS
se preocupou com aligeirar o impacto da tributação que pela primeira
vez introduzia, estabelecendo um regime próprio, favorável, de dedução específica para os rendimentos oriundos de pensões.
Assim, na versão original do CIRS, os rendimentos do trabalho
dependente, por exemplo, gozavam de uma dedução específica de
65% do seu valor, com o limite de 250.000$00, ou com o limite das
contribuições obrigatórias para a protecção social, se superior. Enquanto que aos rendimentos oriundos de pensões, se não superiores
a 400.000$00, deduzia-se a totalidade, e aos superiores a esse montante
eram deduzidos os mesmos 400.000$00, mas acrescidos de metade
do excedente, com o limite de 1.000.000$00.
Porém, este tratamento benevolente dado aos rendimentos provenientes de pensões não correspondia a qualquer imperativo cons-
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titucional, que exigisse ao legislador ordinário o emprego de mais
suaves maneiras face a rendimentos com aquela origem, do que as
usadas perante rendimentos de outra qualquer fonte.
Tratou-se, apenas, de uma opção do legislador ordinário, visando,
como se disse já, reduzir o sobressalto resultante da introdução da
tributação sobe rendimentos com esta origem.
Ora, se a especial atenção que ao legislador de 1988 mereceram
os rendimentos provenientes de pensões, no tocante à dedução específica, não é o resultado de algum ditame constitucional, também
não é a Constituição que obsta a que o legislador ordinário adopte,
adiante, opções diferentes, designadamente, deixando de dar àqueles
rendimentos tratamento preferencial, designadamente, no que concerne à dedução específica a atender.
3.3. As deduções específicas, como a própria designação aponta,
são consagradas pelo legislador tendo em atenção a sua afinidade
com o rendimento a que correspondem.
Dito de outro modo, através da dedução específica visa-se considerar, excluindo-as da tributação, as despesas que, ao menos presumivelmente, o titular do rendimento se viu obrigado a fazer para
o obter.
Assim se concretiza o princípio do rendimento líquido, que manda
tributar, não todo o rendimento, mas só aquele que resta depois de
satisfeitos os encargos indispensáveis para o conseguir.
Mas, precisamente para que se respeite o princípio do rendimento
líquido, não há que estabelecer deduções específicas iguais para todos
os rendimentos, independentemente da sua origem, pois não são necessariamente equivalentes as despesas a fazer para os angariar. [Idealmente, a dedução específica deve coincidir com as despesas que o
sujeito passivo comprove, e só assim não será pela difícil praticabilidade de uma tal solução.] Por exemplo, a regra é que os trabalhadores por conta de outrem suportem menos encargos para obter
o rendimento do seu trabalho do que os trabalhadores por conta
própria, pois no caso daqueles grande parte dos gastos será feita
pela entidade empregadora, enquanto que os trabalhadores independentes os suportarão sozinhos. Por isso, tem-se entendido que a dedução específica, no caso dos rendimentos do trabalho por conta própria, merece ser superior à que está fixada para os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, o que não ofende nenhum princípio
constitucional.
Ora, no caso dos rendimentos provenientes de pensões, não se
vislumbra a que despesas dê, necessariamente, lugar a sua obtenção.
Ao menos, essas despesas, a existirem, sempre serão diminutas, face
àquelas que há que fazer para granjear rendimentos da maioria das
categorias sobre que incide o IRS.
Nesta perspectiva, bem pode dizer-se que a consagração de uma
dedução específica atinente aos rendimentos com origem em pensões
é, antes, um tratamento favorável, relativamente aos rendimentos de
categorias que importem custos. Por exemplo, relativamente à dedução
admitida aos rendimentos do trabalho por conta de outrem, a qual,
sendo fixa, é, essa sim, susceptível de “gerar situações de desigualdade
fiscal horizontal”, como nota ANDRÉ SALGADO DE MATOS, a
p. 254 do CÓDIGO DO IMPOSTO DO RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (IRS) ANOTADO, citando SALDANHA SANCHES, MANUAL DE DIREITO FISCAL, pp. 207-208.
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Nem haverá impedimento constitucional a que se tribute o rendimento bruto, quando este coincide com o líquido, isto é, nos casos
em que a sua obtenção não implicou a realização de qualquer despesa.
Razão porque não é o princípio do rendimento líquido a impedir
que o legislador ordinário estabeleça, relativamente aos rendimentos
com esta origem, um regime de dedução específica diferente, porventura, quantitativamente menos favorável do que o adoptado para
rendimentos de outras fontes.
3.4. Também o princípio da igualdade não é beliscado por uma
opção legislativa que atenda a deduções específicas diferentes, consoante a origem dos rendimentos.
Numa formulação sintética, pode dizer-se que este princípio impõe
que se sujeitem a igual imposto todos aqueles que tenham igual capacidade contributiva.
É intuitivo, e vem sendo repetido até à exaustão, pela doutrina
e pela jurisprudência, que o princípio da igualdade implica que se
dê tratamento desigual àquilo que não é igual. A desigualdade de
tratamento deve, porém, ter um fundamento material, não podendo
surgir sem razão, ou arbitrariamente; e devem ser tratados de igual
modo todos aqueles relativamente a quem valha esse fundamento.
O princípio da igualdade concretiza-se na generalidade do imposto,
ou seja, no seu carácter universal, e na uniformidade do critério legal.
O critério para aferir da igualdade é, naturalmente, o da capacidade
contributiva, medida pelo rendimento auferido, depois de subtraída
a despesa necessária para o conseguir, com o que se chega ao rendimento líquido. Em sentido estrito, nisto se esgota o princípio do
rendimento líquido. Mas o mesmo princípio, em sentido alargado,
impõe, ainda, que se tribute só o rendimento disponível, isto é, que
ao rendimento líquido, apurado do modo que se disse, se retirem
os encargos de subsistência do agregado familiar, ou seja, as despesas
indispensáveis para proporcionar um nível de vida compatível com
a dignidade da pessoa humana.
Na verdade, a capacidade para contribuir para as necessidades financeiras colectivas só começa a partir do mínimo de subsistência,
que deve ser excluído de toda a tributação.
Mas, para alcançar este resultado - a salvaguarda do mínimo de
subsistência digna -, a dedução específica não é o único meio. Claramente, contribuem também para o atingir, além de outros, as demais
deduções e abatimentos, e as taxas do imposto.
Aliás, o princípio da capacidade contributiva, no sentido estrito
que se apontou, isto e, encarado só como exigência de subtracção
à matéria colectável das despesas indispensáveis para o alcançar, é
indiferente a esta questão, só o não sendo naquela concepção lata,
que impõe a extracção do mínimo de subsistência.
Ora, a partir de um montante de rendimentos que, entre nós, no
tempo e modo que vivemos, é, patentemente, muito superior à média
do que auferem a maioria dos agregados familiares, aferindo-se, de
resto, pelo vencimento anualizado atribuído a um dos cargos cimeiros
do Estado, a consideração de uma dedução específica mais reduzida
do que a atendida em outros casos, não fere o princípio da capacidade
contributiva, ou o do rendimento líquido, pois não é susceptível de
deixar o sujeito passivo desprovido do necessário à sua subsistência
e do seu agregado familiar. Face a rendimentos de montante relativamente elevado, não haverá, constitucionalmente, que acautelar
o mínimo de subsistência, através da dedução específica, pois esse
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mínimo continua garantido pela abundância dos rendimentos sobejantes, mesmo depois de tributados pela sua totalidade.
Nem ofende o princípio da igualdade, ou o da justiça, a circunstância
de rendimentos de igual montante, se resultantes do trabalho, beneficiarem de dedução específica superior: como se viu, não há igualdade entre os gastos suportados por um trabalhador no activo para
obter os seus ganhos e os que se impõem a um pensionista para
auferir a sua pensão.
Quanto ao princípio da generalidade, é de observar, como se faz
na sentença recorria, que a norma em apreço se aplica a “todos aqueles
que se integram no tabstand da norma”, e que “não é por se aplicar
apenas a uma determinada universalidade, cuidando de regular juridicamente um subconjunto de sujeitos, que a norma perde os requisitos da generalidade e da abstracção”.
Nem ele seria ofendido só porque, como afirma o recorrente, será
fiscalmente “mais gravoso ser reformado do que estar no activo”,
uma vez que a todos os que auferem rendimentos de pensões a norma
se aplica. Para além do que o gravame a que se refere o recorrente
fica por demonstrar.
3.5. O princípio da progressividade é, como se disse, uma concretização do princípio da igualdade, que se extrai, desde logo, do
artigo 106.o, n.o 1, da Constituição.
Visando uma repartição justa do rendimento, não é, também, afectado pela magnitude da dimensão específica atendida quanto a um
rendimento parcelar ou, no limite, pela sua eliminação.
Em sede de rendimentos pessoais, como é o caso daqueles que
alveja o IRS, a progressividade só pode aferir-se em vista da carga
fiscal que, no conjunto, incide sobre todo o rendimento do agregado
familiar.
No nosso caso, o que está em jogo é, apenas, o rendimento proveniente de pensões. Não é o modo como o rendimento desta origem
é isoladamente tratado que pode, só por si, afectar o princípio da
proporcionalidade.
Acresce que este princípio se realiza tributando mais pesadamente
os rendimentos relativamente elevados, e mais levemente os relativamente baixos. Nesta medida, é de reconhecer que o n.o 5 do artigo 53.o do CIRS, isoladamente considerado, em lugar de contrariar
a progressividade, persegue-a.
3.6. Entre ao disposições dos artigos 1.o e 53.o, n.o 5, do CIRS,
aponta o recorrente uma contradição: enquanto que o artigo 1.o estabelece que a tributação incide sobre o rendimento líquido, e não
sobre o bruto, o n.o 5 do artigo 53.o reduz progressivamente a dedução
específica, podendo, mesmo, bani-la de todo.
Aqui vislumbra o recorrente uma violação do princípio da coerência
do sistema fiscal.
Mais do que um princípio autónomo, aquilo que a doutrina designa
por “princípio da coerência do sistema” constitui um mero índice
de violação de outro princípio.
De todo o modo, o princípio da coerência refere-se a um universo
normativo mais alargado, dificilmente se podendo dizer que é ofendido
de toda a vez que duas normas inseridas no mesmo diploma legal
aparentam dirigir-se, cada uma, em sentido diverso do da outra.
Os objectivos do legislador atingem-se, algumas vezes, através da
consagração de dispositivos de sinal aparentemente contrário, ou porque um deles limita o outro, ou porque cada um visa situações e
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resultados diferentes, ou porque um excepciona o outro. A coerência
que importa preservar é a do conjunto, de pouco servindo o cotejo
norma a norma com cada uma das suas conviventes.
Ora, o que o recorrente faz não é imputar uma incoerência ao
sistema, mas, apenas, afirmar que o conteúdo de uma norma não
parece percorrer o mesmo caminho que o teor de outra aponta.
Mas não existe, entre aqueles artigos 1.o e 53.o, n.o 5, qualquer
contradição: o artigo 1.o limita-se a estabelecer que o IRS incide
sobre o valor dos rendimentos das várias categorias que indica, “depois
de efectuadas as correspondentes deduções e abatimentos”.
Deste modo, quando, nos artigos seguintes, o mesmo legislador
fixa as deduções e abatimentos para cada uma daquelas categorias,
não está a contradizer o que dispôs no artigo 1.o, mas a concretizá-lo.
3.7. No expressivo dizer de CASALTA NABAIS, a p. 145 da 2.a
edição do seu DIREITO FISCAL, só merece tutela a confiança “legítima, fundada e solidificada” dos contribuintes.
Vem isto a propósito da pretensa violação do princípio da segurança
jurídica, na vertente do princípio da confiança, que o recorrente afirma
resultar da introdução no texto da lei do n.o 5 do artigo 53.o do
CIRS.
Face às intenções manifestadas pelo legislador do CIRS, apregoadas
no preâmbulo do diploma, diz o recorrente, não podia contar senão
com um tratamento mais favorável para as pensões. A introdução
daquele n.o 5, aliás, sem qualquer justificação material, afectou em
acentuada medida a confiança por si depositada “na continuidade
de uma relação jurídica constituída”.
Ora, por um lado, as intenções do legislador, manifestadas na parte
preambular de um diploma, não assumem força igual à da normatividade nele contida. O que significa que não é o preâmbulo do
CIRS terreno firme o bastante para que nele possa ancorar-se uma
confiança “legítima, fundada e solidificada” em que, no futuro, não
haverá alteração do normativo que regula uma dada situação.
Para que exista violação do princípio da confiança é preciso que
o legislador tenha regulado as coisas de tal modo que levou os particulares a dispor de certo modo as suas vidas, alterando depois, sem
razão estrénua, a disciplina que primeiro consagrara, traindo a confiança dos cidadãos (por si criada), que razoavelmente contavam com
uma certa longevidade do regime consagrado, e assim viram destruídas
as suas expectativas.
Não há, nas normas que inicialmente integravam o CIRS, nada
que faça seriamente crer que o regime da dedução específica em
causa iria manter-se ao longo de todo o tempo. A própria novidade
do CIRS valeria, para um contribuinte avisado, como índice do contrário, sabido como é que as leis novas são sujeitas a testes, acontecendo, com frequência, que, ou porque se revelem ineficazes, ou
inconvenientes, ou, até, por produzirem efeitos perversos, são alteradas sem falar nas mudanças que o decurso do tempo, a alteração
das circunstâncias, a melhor ponderação das coisas, ou as diferentes
opções do legislador, vêem a provocar.
Tudo para dizer que se não vê que o legislador de 1988 haja criado
alguma expectativa que tenha traído com a introdução do n.o 5 do
artigo 53.o do CIRS, sendo certo que não basta, para que haja violação
do princípio da confiança, a mera crença, desenraizada, na imutabilidade das leis que vigoram num dado momento histórico.
O que aconteceu foi, apenas, que “o legislador ordinário usou,
de forma que não se pode considerar intolerável, a sua liberdade
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de conformação”, conforme observa o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal, no douto parecer que emitiu.
Improcedem, pelo exposto, todas as conclusões das alegações de
recurso, não se tendo por verificada a inconstitucionalidade material
imputada pelo recorrente à norma aplicada pelo acto tributário de
liquidação cuja impugnação judicial a sentença recorrida julgou
improcedente.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juizes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em, negando provimento ao recurso jurisdicional, confirmar a sentença
impugnada.
Custas a cargo do recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 31 de Março de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Informação vinculativa. Obrigação de a prestar após a prática
do acto tributário de liquidação respeitante à situação objecto do pedido de informação.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A informação vinculativa a que se referem os artigos 68.o
da Lei Geral Tributária e 57.o do Código de Procedimento
e de Processo Tributário concretiza o princípio da colaboração da Administração Tributária com os contribuintes, e realiza o direito destes à informação.
1 — A Administração está obrigada a prestar a informação
vinculativa solicitada pelos contribuintes, quer relativamente a situações de facto já ocorridas, quer relativamente
a situações de facto que ainda se não deram, mas que
o contribuinte configure como concretizáveis.
3 — Não assim quando tais situações ocorreram, a Administração tomou delas conhecimento, e reagiu, praticando
o acto tributário de liquidação que entendeu devido.
4 — Neste caso, já não é possível à Administração colaborar
com o contribuinte, e o seu direito à informação está
satisfeito.
Recurso n.o 908/04. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Mário
José Alegria Neves. 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 da sentença do M.mo Juiz
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco que julgou
procedente a intimação, requerida por MÁRIO JOSÉ ALEGRIA NE-
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VES, residente em Seia, do Director-Geral dos Impostos, para prestar
a informação vinculativa que lhe solicitara, atinente à sua situação
em matéria de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
(IRS).
Formula as seguintes conclusões:
«A) A, aliás, douta sentença recorrida ao ter concluído que, no
caso sub judice a AT tinha que prestar informação vinculativa fez,
salvo o devido respeito, uma incorrecta interpretação e aplicação do
art. 68.o da LGT aos factos, motivo pelo qual não deve ser mantida.
B) Na verdade, resulta provado nos autos que, “ ... o Rte impetrou
a emissão de informação vinculativa, versando a sua situação tributária,
concretamente, a tributação, em cédula de IRS, de rendimentos auferidos
no decurso do ano de 1997”. E que acerca de tais rendimentos, foi
efectuada liquidação adicional.
C) Ora a consagração de um dever de informação da AT perante
os sujeitos passivos, não implica que esse dever exista sempre que
aqueles tenham potencialmente um interesse acerca de uma matéria
ou assunto de natureza tributária. Tal interesse tem que ser legítimo.
D) E tal legitimidade afere-se pelo interesse directo e útil em obter
uma informação sobre a qualificação jurídico-tributária de uma situação concreta que vincule a AT.
E) No caso sub judice falta esse interesse directo e útil, uma vez
que a vinculação da AT, pretendida com o pedido de informação,
resulta do acto de liquidação que já foi efectuado.
F) Não faz qualquer sentido e carece de utilidade o pedido de
obtenção de informação vinculativa, efectuado em 15/10/02, quando
o acto final com os seus pressupostos vinculativos já foi emitido.
G) Logo, o pedido de informação vinculativa, por ser posterior
ao acto que se pretendia vinculado, perdeu qualquer utilidade.
H) Por outro lado, entende a sentença recorrida que não está contemplada na lei qualquer restrição expressa à emissão de informação
vinculativa, nos casos em que já existe uma liquidação e sobre a mesma
já foi interposta reclamação graciosa e que, por isso, a informação
vinculativa tinha que ser prestada no caso em concreto.
I) Salvo o devido respeito, tal “restrição” resulta de uma interpretação sistemática da lei, veja-se a colocação sistemática do art.
57.o do CPPT, referente à informação vinculativa, no seu capitulo
II, numa determinada fase, que expressamente se prevê como sendo
prévia ao procedimento de liquidação, e de uma tipificação dos meios,
graciosos ou contenciosos, de reacção ao acto tributário.
J) Se fosse permitido ao então requerente a utilização da informação
vinculativa como meio de vinculação em sede de processo gracioso
tributário, que poderia, inclusive, conduzir à revogação da decisão
proferida em sede de reclamação graciosa, estar-se-ia a acrescentar
um novo meio de reacção ao mesmo acto tributário - liquidação.
Ora, tal efeito não foi, com certeza, o pretendido pelo legislador
quando acolheu a informação vinculativa como um meio de colaboração da AT com os contribuintes.
Termos pelos quais e, com o douto suprimento de VV. Ex.as, deve
ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, revogar-se a sentença recorrida, com todas as legais
consequências.»
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1.2. O recorrido, a final das suas contra-alegações, extrai as conclusões seguintes:
«I O processo de intimação para um comportamento, embora tendo
uma tramitação especial, não tem a natureza de processo urgente,
pelo que não se lhe aplica o disposto no artigo 283.o do CPPT.
II As presentes alegações são, por isso, tempestivas.
III O recorrido tem um interesse directo e legítimo na informação
vinculativa requerida em tempo à administração fiscal.
IV A lei não exclui o direito à informação vinculativa sobre um
facto em razão de haver sido deduzida uma reclamação graciosa contra
o acto de liquidação susceptível de estar influenciado por esse facto.
V A informação vinculativa deixou, com a Lei Geral Tributária,
de ter carácter ou natureza prévia.
VI Assim, a aliás, douta sentença recorrida, porque fez uma correcta
interpretação e aplicação da lei aos factos, e não violou qualquer
norma legal, deve ser mantida.
Nestes termos, e nos mais que VV. Ex.as doutamente suprirão,
deve ser negado provimento ao recurso jurisdicional interposto pela
entidade recorrente e, em consequência, deve manter-se a sentença
recorrida, com todas as legais consequências.»
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso merece provimento, devendo ser indeferido
o pedido de intimação de comportamento ou, subsidiariamente, deve
convolar-se o requerimento para petição de acção para reconhecimento de direito e interesse legítimo em matéria tributária.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. A sentença recorrida estabeleceu como provado que:
«1. Em 15.10.2002, o requerente/Rte apresentou, no Posto de Atendimento Personalizado, R/C - Ed. Satélite, o requerimento fotocopiado a fls. 8/9 (aqui tido por totalmente reproduzido), onde, dirigindo-se
ao Ex.mo Sr. Director-Geral dos Impostos - Direcção de Serviços de
IRS, solicitava “... nos termos do disposto no art. 68.o da Lei Geral
Tributária (...) informação vinculativa relativamente à sua situação
tributária (...)”, requerendo, a final, “... se digne precisar o momento
em que a parte social em causa é considerada adquirida”.
2. Por ofício datado de 21.1.2004 (fotocopiado a fls. 12 e aqui
tido por totalmente reproduzido), a Sr.a Directora de Serviços do
IRS informou o mandatário judicial do Rte de que não seria “nesta
fase, prestada a informação vinculativa solicitada”.
3. O Rte requereu, então, certidão da “fundamentação jurídica”
do indeferimento aludido em 2., o que, após determinação judicial,
foi satisfeito por intermédio do ofício 009939 de 19.3.04 e informação
que o acompanhou, expediente junto a fls. 16/18 e cujo conteúdo
aqui se tem por integralmente reproduzido.
4. Na sequência de acção inspectiva ao aqui Rte, os serviços da
AT emitiram, com data de 2.10.2002, liquidação adicional de IRS
o
n.. 5323846497, referente a rendimentos auferidos no ano de 1997,
no valor a pagar de 6.386.471,19 euros, com data limite de pagamento
em 20.11.2002.
5. Versando a liquidação identificada em 4., o Rte, a 31.1.2003,
apresentou petição de reclamação graciosa, fotocopiada e certificada
a fls. 49 segs., processo que, em 8.7.2004 euros, se encontrava “em
fase de análise, aguardando decisão”.»
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3.1. O recorrido dirigiu ao Director-Geral dos Impostos em 15
de Outubro de 2002, um requerimento em que descrevia a seguinte
situação:
Em 12 de Maio de 1996 adquiriu parte do capital social de uma
sociedade, ainda não titulado por acções, por não estar senão parcialmente realizado;
Em 17 de Julho de 1996 o capital foi integralmente realizado e,
emitidas que foram as 1818 acções correspondentes ao adquirido pelo
recorrido, este vendeu-as a terceiros, em 4 de Agosto de 1997. O
requerimento concluía com este pedido:
«Assim, e tendo em vista a posterior alienação onerosa da parte
social representada pelas 1818 acções parcialmente representativas
do capital social de Cunha & Branco, Distribuição Alimentar, S. A.,
requer-se a V. Ex.a se digne precisar o momento em que a parte
social em causa é considerada adquirida.»
Ora, em 2 de Outubro de 2002, a Administração Fiscal procedera
a uma liquidação adicional de IRS na qual atendeu aos factos descritos
no pedido de informação que lhe havia de ser apresentado, retirando
deles as consequências fiscais que entendeu pertinentes.
Ou seja, a informação vinculativa foi solicitada num momento (15
de Outubro de 2002) em que tinham já ocorrido os factos (1996
e 1997), chegado ao conhecimento da Administração Fiscal (Maio
de 2002), e esta feito a respectiva valoração fiscal, procedendo a uma
liquidação adicional que considerou os ditos factos (2 de Outubro
de 2002).
Daí que a Administração tenha entendido não estar obrigada a
prestar a informação vinculativa pedida, pois o requerente já não
tinha interesse directo e útil em tal informação.
O M.mo Juiz julgou, porém, que o facto de ter sido efectuada a
liquidação, e deduzida reclamação graciosa contra ela, ainda por decidir, não tornava inútil a prestação da informação vinculativa; esta
teria, ademais, a utilidade de vincular a Administração naquela decisão, por isso que julgou ter o requerente interesse legítimo na satisfação do pedido.
Idêntica é a posição do agora recorrido.
3.2. O direito à informação era configurado já pelo artigo 14.o
do Código de Processo das Contribuições e Impostos (CPCI), em
vigor a partir de 1963, como uma garantia dos contribuintes. Nesta
norma se consagrava, ainda que sem se aludir à designação informação
vinculativa, o direito a essa informação.
Dispunha-se que «constituem garantias gerais do contribuinte (...)
o esclarecimento (...) acerca da interpretação das leis tributárias e
do modo mais cómodo e seguro de lhes dar cumprimento», e «a
informação sobre a sua concreta situação tributária».
Esta última, quando o pedido fosse feito pelo interessado e a resposta confirmada pelo dirigente máximo do serviço, impedia os serviços de «proceder por forma diferente em relação ao objecto exacto
do pedido, salvo em cumprimento de decisão judicial».
Nos termos do artigo 35.o, n.o 1, alínea c), do Decreto-Lei n.o
363/78, de 28 de Novembro, «os esclarecimentos [prestados verbalmente aos contribuintes pelos funcionários afectos à actividade de
informações fiscais] não vinculam os órgãos do Estado, administrativos
ou judiciais, chamados a decidir questões relativas a informações solicitadas» àqueles funcionários. Na vigência deste quadro normativo,
ALBERTO XAVIER distingue, a pp. 141 a 144 do vol. I do seu
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MANUAL DE DIREITO FISCAL, entre o esclarecimento, a informação, e a consulta prévia. Segundo este Autor, «os esclarecimentos
[nunca vinculantes para a Administração] respeitam à interpretação
das leis em abstracto, enquanto as informações respeitam à aplicação
da lei no caso concreto».
A diferença entre a informação e a consulta prévia resultaria de,
naquela, o interessado submeter uma situação tributária actual, enquanto que «na consulta prévia ele submete-lhe uma situação tributária hipotética, pretendendo assim conhecer antecipadamente o
ponto de vista da Administração no caso de ela se verificar».
O artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 215/89, de 1 de Julho (que viria
a ser revogado pela lei que aprovou o Código de Procedimento e
de Processo Tributário (CPPT), estabelecia que «antes de verificados
os pressupostos dos benefícios fiscais previstos na lei, podem os interessados requerer (...) que se pronunciem sobre uma dada situação
tributária ainda não concretizada», sendo que a pronúncia obtida vincula os serviços, «que, verificados os factos previstos na lei, não poderão proceder por forma diversa, salvo em cumprimento de decisão
judicial»; e a entidade com competência para o reconhecimento do
benefício deve «conformar-se com o anterior despacho, na medida
em que a situação hipotética objecto da consulta prévia coincida com
a situação de facto objecto do pedido de reconhecimento».
Também o posterior Código de Processo Tributário (CPT), entrado
em vigor em 1991, elenca o direito à informação constitucionalmente
garantido entre as garantias dos contribuintes, afirmando expressamente que ele compreende «a informação prévia vinculativa» - artigos 19.o, alínea a), e 20.o, alínea c), do citado Código.
O artigo 72.o do mesmo diploma prescrevia sobre o modo como
pode ser pedida a informação prévia vinculativa: o interessado devia,
além do mais, descrever «os factos cuja qualificação técnico-tributária
pretenda» - a informação vinculativa prévia destina-se, pois, a obter
da Administração a qualificação jurídico-tributária de factos.
O artigo 73.o dispunha sobre as consequências da prestação da
informação: «os serviços da administração fiscal não poderão proceder
de forma diversa em relação ao sentido da informação prestada (...),
salvo em cumprimento de decisão judicial».
Deste modo, a figura, que começara por surgir como consulta prévia
no campo do direito aduaneiro, aparecendo, depois, no dos benefícios
fiscais, ganhou, com o CPT, consagração geral, sob a designação informação prévia vinculativa.
A Lei Geral Tributária (LGT), que entrou em vigor em 1999, ocupou-se da matéria no artigo 59.o, que trata do princípio da cooperação.
Nos termos da alínea e) do n.o 3, a colaboração da Administração
com os contribuintes compreende «a informação vinculativa sobre
as situações tributárias ou os pressupostos ainda não concretizados
dos benefícios fiscais». Às informações vinculativas dedica a LGT
todo o seu artigo 68.o Aí, nos n.os 1, 2, e 7, se estabelece, à semelhança
do que já acontecia nos artigos 72.o e 73.o do CPT, que o interessado
deve identificar os «factos cuja qualificação técnico-tributária se pretenda», «não podendo a administração tributária proceder posteriormente no caso concreto em sentido diverso da informação prestada»,
sujeição esta que, todavia, «não abrange os casos em que actue em
cumprimento da decisão judicial».
A matéria mereceu, ainda, a atenção do já aludido CPPT, que
vigora desde 2000, e cujo artigo 57.o é votado às informações vin-
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culativas, nele se dizendo, nomeadamente, que elas recaem «sobre
a concreta situação tributária dos contribuintes ou os pressupostos
de quaisquer benefícios fiscais», «vinculando os serviços a partir da
notificação que, verificados os factos previstos na lei, não poderão
proceder de forma diversa, salvo em cumprimento de decisão judicial».
Acrescenta, no que toca aos benefícios fiscais, que deve «a entidade
competente para a decisão [do pedido de reconhecimento do benefício] conformar-se com o anterior despacho, na medida em que
a situação hipotética objecto do pedido de informação vinculativa
coincida com a situação de facto objecto do pedido de reconhecimento».
Fora do âmbito do direito tributário a figura da informação vinculativa também não é desconhecida, ainda que assuma contornos
diferentes. O artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 445/91, de 20 de Novembro, dispõe que pode ser requerida à câmara municipal «informação sobre a possibilidade de realizar determinada obra (...) e respectivos condicionamentos urbanísticos (...)», provocando tal requerimento uma deliberação que, sendo favorável, é constitutiva de direitos; nos termos do artigo 13.o do diploma, «o conteúdo da informação prévia prestada pela câmara municipal é vinculativo para
um eventual pedido de licenciamento, desde que este seja apresentado
dentro do prazo de um ano relativamente à data da sua comunicação
ao requerente».
A jurisprudência da Secção de Contencioso Administrativo deste
Tribunal entende que se trata, aqui, «de uma informação e não de
um acto de definição da situação jurídica, ainda que a título provisório,
nem do deferimento ou indeferimento de uma pretensão do requerente», estando limitados «os efeitos constitutivos da informação favorável ao respectivo conteúdo» - acórdão de 21 de Janeiro de 2003,
recurso n.o 830/02.
Após este excurso pelas normas legais que, ao longo do tempo,
se ocuparam da matéria, apresenta-se-nos claro que, concretizando
o princípio da colaboração e o direito à informação, o legislador instituiu que os administrados podem pedir e obter da Administração
pronúncia relativa às incidências fiscais de uma dada situação de facto,
ficando ela obrigada a actuar, oportunamente, conforme a informação
prestada, verificado que seja um certo circunstancialismo.
No domínio fiscal, é fácil aperceber a utilidade do instituto para
o contribuinte. Este pode conhecer, antecipadamente, as consequências fiscais de um negócio projectado, o que lhe permite avaliar com
mais certeza e segurança os benefícios que da sua concretização lhe
advirão; como poderá configurar diferentemente o mesmo negócio,
de modo a evitar uma excessiva onerosidade fiscal, e, no tocante
a factos já ocorridos, pode ficar ciente das suas consequências fiscais,
tomando as medidas que entenda adequadas, quer procurando atenuá-las, quer preparando-se a tempo para as suportar; por último,
no concernente a benefícios fiscais, pode procurar colocar-se em posição de deles auferir. Voltando ao Autor citado: «trata-se (...) de
um limite à revogabilidade de uma informação na qual o contribuinte
assentou as suas expectativas e desenvolveu confiadamente a sua
actividade».
O direito à informação concretiza-o a informação vinculativa na
medida em que a Administração dá a conhecer ao contribuinte o
modo como procederá, quando se lhe deparar a situação que ele
configura. O princípio da colaboração realiza-se porque a Adminis-
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tração anuncia ao contribuinte os seus direitos e obrigações decorrentes de uma dada circunstância de facto, antecipando qual será
o seu procedimento perante ela e obrigando-se a não actuar de forma
diversa.
3.3. No caso que agora nos ocupa, o requerente formulou, em
Outubro de 2002 - na vigência, portanto, da LGT e do CPPT - um
requerimento em que, invocando o artigo 68.o daquela lei, pediu uma
informação vinculativa, pretendendo, relativamente a factos que eram,
então, passados, que lhe fosse dito qual o momento em que a Administração considerava que adquirira parte do capital de uma
sociedade.
A questão não era líquida porque, como resulta da factualidade
fixada, o então requerente adquirira, em 12 de Maio de 1996, parte
desse capital, mas ele não estava ainda titulado por acções, por não
ter sido senão parcialmente realizado; essa integral realização só ocorreu em 17 de Julho de 1996 e, emitidas que foram as 1818 acções
correspondentes ao adquirido pelo recorrido, este vendeu-as a terceiros, em 4 de Agosto de 1997. Tudo antes de ser formulado o
pedido de informação vinculativa.
Porém, já em 2 de Outubro de 2002 - antes, ainda, desse pedido - a
Administração Fiscal procedera a uma liquidação adicional de IRS
na qual atendeu aos factos descritos no falado pedido de informação,
chegados ao seu conhecimento através de uma acção inspectiva, retirando deles as consequências fiscais que entendeu pertinentes.
Deste modo, no momento em que o ora recorrido pediu a informação, já a Administração Fiscal se não podia vincular ao que
quer que fosse, uma vez que já retirara dos factos apresentados pelo
peticionante as consequências fiscais que eles comportavam. Não lhe
era possível dizer como iria proceder, posto que já procedera.
Também o direito que o contribuinte tem à informação já estava
plenamente satisfeito, pois o requerente conhecia a resposta à pergunta formulada. Sabia, mais do que como iria a Administração actuar,
como ela actuara.
Por último, a obrigação de colaboração a que a Administração
Fiscal está adstrita não mais tinha lugar, pois ela já dera a conhecer,
mediante o acto tributário de liquidação praticado, quais os direitos
e obrigações emergentes dos factos relatados pelo contribuinte. Esgotara-se, com a prática do acto final do procedimento de liquidação
do imposto, a possibilidade de colaboração.
Ora, é manifesto, face ao que atrás se deixou dito, que a informação
vinculativa só pode referir-se a uma situação factual da qual a Administração ainda não retirou as respectivas consequências em matéria
fiscal.
Nem vale argumentar com o desaparecimento do termo prévia que
constava da lei anterior e não figura na LGT e no CPPT.
Conforme aponta o Autor citado, já na vigência do CPCI existia
a informação vinculativa e a consulta prévia (esta no âmbito do direito
aduaneiro). A consulta prévia relacionava-se com «uma situação tributária hipotética», o que não é o caso da exposta pelo aqui recorrido,
que se refere a uma situação concreta e já verificada. A eliminação
do termo prévia não implica que tenham deixado de existir as duas
modalidades de informação apontadas por ALBERTO XAVIER: a
relativa a factos actuais e a respeitante a factos hipotéticos. O que
deixou de haver foi a diversidade de nomenclatura: hoje, seja qual
for o objecto do pedido do requerente, estamos perante um pedido
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de informação vinculativa. Mas a informação, se não é, forçosamente,
prévia, relativamente à eclosão dos factos, é-o, seguramente, relativamente à sua consideração pela Administração, pela prática do
acto que, considerando tais factos, deles retire as consequências fiscais
que couberem.
Não é por força do desaparecimento do termo prévia que o recorrido
tem direito à informação que pretende: tê-lo-ia se a Administração
ainda não tivesse procedido à liquidação a que nos referimos. A Administração não está obrigada a satisfazer o seu pedido pelas razões
já ditas, a saber, que não há nenhuma informação a prestar sobre
o modo como agirá, porque já (re)agiu aos factos, retirando deles
as consequências fiscais que entendeu devidas; e não há, da parte
do requerente, qualquer interesse na obtenção da informação, por
já dispor dela.
Em qualquer dos casos, ou seja, quer o pedido de informação respeite a uma situação factual actual, quer hipotética, sempre se trata
de saber como é que a Administração procederá. Se ela já procedeu,
o instituto da informação vinculativa não tem qualquer espaço.
Por último, também não releva o argumento retirado da utilidade
que pode advir para o recorrido da prestação da informação vinculativa, face à reclamação graciosa do acto de liquidação que está
pendente.
É que não se trata de obter, através da informação vinculativa,
a decisão da reclamação. A informação vinculativa não existe para
substituir as decisões administrativas a tomar em cada procedimento,
nem para as antecipar. O instituto da informação vinculativa não
pode ser usado para conseguir a sujeição da Administração à resolução, num dado sentido, de uma pretensão que já está submetida
à sua apreciação. O pedido de informação vinculativa não foi concebido pelo legislador como um enxerto num procedimento já em
curso, mas como o iniciar de um procedimento autónomo, cujo acto
final é, precisamente, a prestação da informação.
Procedem, pelo exposto, as conclusões das alegações da recorrente.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida,
indeferindo o pedido de intimação.
Custas a cargo do requerente, na 1.a instância e neste STA, fixando-se a taxa de justiça em 4 e 6 UCs, respectivamente, e a procuradoria em 1/6, em ambos os Tribunais.
Lisboa, 7 de Dezembro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
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 é competente para dele conhecer o Tribunal Central
Administrativo e não o Supremo Tribunal Administrativo,
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.
III — O juízo sobre a credibilidade da contabilidade do impugnante, aferida em função dos vários factos apurados
na fiscalização à escrita implica o recurso a regras de
vida e de experiência comum, que não à interpretação
de normas jurídicas.
Recurso n.o 918/04-30 em que é recorrente a Fazenda Pública e recorrida General Óptica - Importação e Exportação de Artigos de
Optica, L.da Relator, Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. General Óptica - Importação e Exportação de Artigos de Óptica,
L.da, com sede na Avenida Antunes Guimarães, 102 - 4.o - S/ 4.o,
PORTO, impugnou judicialmente, junto do então Tribunal Tributário
de 1.a Instância do Porto, a liquidação de IRC do ano de 1994, derrama
e juros compensatórios.
O M.mo Juiz daquele Tribunal, por sentença de 10 de Março de
2003, julgou a impugnação procedente, anulando as liquidações
impugnadas.
Inconformada, a FAZENDA PUBLICA interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
1. De acordo com o decidido, em causa está a fundamentação
do recurso a métodos indiciários para a determinação do lucro
tributável;
2. Julgou a douta sentença procedente a impugnação, finalizando
que “não há nos autos elementos que nos permitam concluir que
a impugnante tem uma capacidade contributiva superior à declarada
pelo que se mostra infundamentado o recurso aos métodos indiciários
para determinação do lucro tributável, carecendo, nesta medida, de
fundamento legal o acto de liquidação impugnado”.
3. Em sede de IRC, é irrelevante aferir da “capacidade contributiva”
dos respectivos sujeitos passivos, que não está aqui em causa, mas
sim, “grosso modo”, os proveitos ou ganhos derivados do exercício
de actividade dos respectivos sujeitos passivos, abatidos dos custos
ou perdas do exercício - cfr. arts. 20.o e 23.o do Código;
4. Contrariamente ao preconizado na douta sentença recorrida,
perfilhamos o entendimento de que a utilização dos métodos indiciários no apuramento do IRC se mostra legitimada, encontrando-se
preenchidos os pressupostos legais de que depende, de harmonia com
as disposições legais aplicáveis, v.g. arts. 81.o do CPT, 51.o, n. 1, al.
d) e 52.o do CIRC;
5. Emerge da prova documental constante dos autos (nota de fundamentação e acta da comissão de revisão) a identificação das ano-
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malias e incorrecções da contabilidade que afectam a sua credibilidade,
porque indicadoras de que esta não reflecte a exacta situação patrimonial da empresa e o resultado efectivamente obtido, e por outro
lado, mostram-se explicados os critérios seguidos para o apuramento
do imposto, a forma como se chegou ao resultado obtido;
6. A douta sentença recorrida violou o disposto nos arts. 17, n.o 3,
51.o, n.o 1, al. c) e 52.o do CIRC e 81.o do CPT.
Contra-alegou a impugnante, sustentando que o TCA é hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso. A não se entender assim, deve o recurso ser julgado improcedente. A não se
entender assim, deve ser ordenado o prosseguimento dos autos para
que a 1.a instância se pronuncie sobre outros vícios alegados.
No TCA foi proferido acórdão que julgou o mesmo Tribunal hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso.
Subiram os autos a este STA.
Aqui, o EPGA defende que este Supremo Tribunal é hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso.
As partes concordam com o parecer do EPGA.
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. 101.o e 102.o do C. P. Civil, 45.o do CPT, 5.o do
anterior ETAF, aqui aplicável, e 2.o e 3.o da LPTA), prejudicando,
se procedente, a apreciação e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.
Vejamos então.
Dispõe o art. 32.o, al. b) do citado 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 mesmo 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:
“Inscreve-se no campo factual o juízo sobre a credibilidade / não
credibilidade da contabilidade, na medida em que reflecte / não reflecte a exacta situação patrimonial da empresa e o resultado efectivamente obtido, formulado em consequência das anomalias e incorrecções identificadas no relatório da fiscalização tributária, porquanto exige o recurso a regras da vida e da experiência comum
e não à interpretação de normas jurídicas ... O acórdão do TCA
reconhece a divergência de apreciações da Fazenda Pública e do TT
de 1.a Instância a propósito da credibilidade da contabilidade do sujeito
passivo, sem dela extrair a correcta consequência jurídica da competência do TCA para o conhecimento do objecto do recurso”.
Está em causa, como é bom de ver, a conclusão 5.a das alegações
de recurso.
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E o TCA tomou posição concreta sobre a questão, trazendo-se
agora à colação o seguinte excerto: “Efectivamente, resulta da conclusão 5.a das alegações que a recorrente não discute a matéria de
facto dada como provada ou não provada, antes entende, ao contrário
da sentença, que as anomalias e as incorrecções apuradas pela fiscalização tributária afectam a credibilidade da contabilidade e não
permitem apurar a exacta situação patrimonial da empresa e o resultado obtido.
“Deste modo, e porque se mostram explicados os critérios seguidos
para o apuramento do imposto e a forma como se chegou ao resultado
obtido, a recorrente entende que foi legal o recurso a métodos indirectos e se afigura correcta a quantificação.
“Então, no recurso cumpre apenas apreciar se os factos apurados
se enquadram nas norma legais aplicáveis, isto é, a questão a apreciar
é exclusivamente de direito”.
Pois bem.
O que está em causa é a credibilidade da contabilidade da impugnante, credibilidade que se afere em função dos vários factos apurados na fiscalização. Mas esse juízo de credibilidade implica o recurso
a regras de vida e de experiência comum, que não à interpretação
de normas jurídicas.
E aqui há falta de sintonia entre o M.mo Juiz de 1.a Instância e
a recorrente Fazenda Pública Vale isto por dizer que estamos ainda
no domínio de juízos de facto, que não da interpretação de normas
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.
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. E 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 - Sul, face aos normativos legais atrás
citados, e tendo em conta o n. 2 do art. 8.o do DL n. 325/2003,
de 29/12.
3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso
interposto.
Sem custas.
Após trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos
ao TCA - Sul, para aí se conhecer do presente recurso interposto
pela Fazenda Pública. Na verdade, não há qualquer conflito de competência, face ao disposto no art. 5.o, n. 2 do novo ETAF, aqui
aplicável.
Lisboa, 7 de Dezembro de 2004. — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.

1832

1833

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Contribuição especial criada pelo DL 43/98, de 3-3.
Doutrina que dimana da decisão:
A contribuição especial criada pelo DL 43/98, de 3-3, não
inclui no seu âmbito de aplicação os prédios que, embora
situados na área a que tal diploma se reporta, foram objecto
de um pedido de licenciamento de construção ou obra, antes
da entrada em vigor do mesmo DL.
Recurso n.o 922/04. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Rocha
& Rocha, L.da Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. A ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Administrativo
e Fiscal do Porto, julgou procedente a impugnação do acto tributário
da liquidação de contribuição especial (ano 1998) no montante de
esc. 2 166 360$00 e, por isso, anulou a respectiva liquidação.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
1. Contrariamente ao alegado pela impugnante e aceite pela sentença, não padece a liquidação de contribuição especial, aqui em causa
de qualquer ilegalidade;
2. Entendeu a sentença, existir eficácia retroactiva, no entanto, salvo
melhor entendimento, não existe qualquer eficácia retroactiva atribuída pelo diploma, uma vez que a conexão temporal estabelecida
com as datas de 01-01-1994 ( Dec. Lei 43/1998) e 01-01-1992 ( Dec.
Lei 51/1995), reporta-se à data em que se inicia, pelo exercício de
uma actividade administrativa, a valorização excepcional de zonas,
até então, sem infra-estruturas rodoviárias de ligação com os grandes
centros urbanos;
3. Por conseguinte, pela sentença sob recurso foram violadas as
seguintes normas legais: n.o1 n.o 1, al. a); art.o 2.o; art.o s 3.o, 7.o,
14.o, 19.o, 20.o, do Dec. Lei 43/1998, de 03 de Março, bem como,
art.o 4.o, n.o s 1 e 3, e art.o 18.o da Lei Geral Tributária.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que:
1. A contribuição especial criada pelo DL n.o 43/98, 3 Março, visando
o aumento de valor dos prédios rústicos e terrenos para construção
decorrente da sua situação nas áreas de intervenção da CRIL, CREL,
CRIP, CREP, respectivos acessos, travessia ferroviária do Tejo, troços
ferroviários complementares e extensões do metropolitano de Lisboa
é considerada imposto (art. 4.o n.o3 LGT; preâmbulo e art. 1.o n.os 1/2
Regulamento da Contribuição Especial RCE).
Constitui valor sujeito a tributação a diferença entre o valor do
prédio à data em que for requerido o licenciamento de construção
ou de obra e o seu valor à data de 1.01.1994, determinados por avaliação de uma comissão (arts.2.o e 4.o RCE)
2. No caso sub judicio o facto tributário, correspondente à citada
diferença de valores (mais valia) verificou-se anteriormente ao início
da vigência do DL n.o 43l98, 3 Março, na medida em que o requerimento da licença de construção foi apresentado em 4.11.96, sendo

irrelevante a produção dos seus efeitos de determinação da matéria
colectável, liquidação e cobrança da contribuição e a emissão do alvará
de licença na vigência do RCE (probatório 2.o e 3.o items).
A data do requerimento de licenciamento de construção configura
a segunda referência temporal, determinante da diferença positiva
de valor a quantificar na avaliação da comissão, então nascendo o
facto tributário para a ordem jurídica.
O facto tributário é de formação instantânea e não sucessiva; a
contribuição não é periódica na medida em que não poderá ser cobrada
mais de uma vez sobre cada prédio (art.1.o n.o3 RCE).
3. Neste contexto a liquidação impugnada baseou-se numa aplicação
retroactiva do RCE a facto tributário verificado em 4.11.96 (embora
sujeito a posterior quantificação), com violação do princípio constitucional da irretroactividade das normas fiscais (art.103.o n.o3 CRP
RC/97).
2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
1. A impugnante no dia 5 de Setembro de 1996 adquiriu por escritura
pública, o imóvel sito na Rua Senhora do Porto, n.o 574, da freguesia
de Ramalde, Porto, omisso na matriz;
2. Em 4 de Novembro de 1996, a impugnante requereu ao Presidente
da Câmara Municipal do Porto a concessão de licença de construção
para esse imóvel;
3. Tal licença veio a ser concedida pela Câmara Municipal através
do alvará n.o 115/1998, em ao de Julho de 1998;
4. Em 5 de Janeiro de 1998, a impugnante apresentou a declaração
para efeitos de contribuição especial, de que há cópia a fls. 15 do
processo administrativo, relativa ao mesmo imóvel;
5. Fez acompanhar essa declaração de uma adenda explicativa,
de que há cópia a fls. 12 destes autos, indicando não só que entende
que não é devida qualquer contribuição especial, como justificando
o atraso na apresentação da declaração;
6. Em 26 de Janeiro de 1999, o Chefe do 7.o Serviço de Finanças
do Porto, invocando as instruções contidas no ofício n.o 1193 de 25
de Janeiro de 1999, da Direcção Distrital de Finanças do Porto, considerou excluído de tributação especial prevista no DL 43/98, o referido
imóvel, determinando o arquivo dos autos;
7. Em cumprimento de uma decisão da Direcção Geral dos Impostos
que determinava a promoção imediata da activação das avaliações
para efeitos de contribuição especial, foi reaberto o processo e revogado o despacho anterior, com fundamento na interpretação veiculada no ofício n.o 2 644 de 22 de Fevereiro de 1999 que considerava
sujeitas a tributação as situações em que cumulativamente, a licença
de construção ou de obras seja requerida após um de Janeiro de
1994 e o respectivo alvará seja emitido a partir de 8 de Março de
1998;
8. Em 25 de Setembro de 2001 foi liquidada a contribuição especial
em causa, cujo montante foi fixado em 2 166 360$00, atendendo aos
valores constantes do documento de cobrança de que há cópia a fls.
19 do processo administrativo;
9. O prazo de pagamento voluntário da referida quantia terminava
no dia 31 de Outubro de 2001;
10. A impugnante apresentou a presente reclamação por correio
registado em 29 de Janeiro de 2002.
3.1. A sentença recorrida julgou procedente a impugnação do acto
tributário da liquidação de contribuição especial do ano 1998, no

1834
montante de esc.2 166 360$00, e, por isso, anulou a respectiva
liquidação.
Em síntese afirmou que não são tributados em contribuição especia1
todos os imóveis situados nas áreas abrangidas pelo diploma mas
que não sejam objecto de qualquer pedido de licenciamento de construção ou obra durante vinte anos contados de 1998, nem aqueles
que, embora situados nessa área, possam ter sido objecto de um pedido
de licenciamento de construção ou obra, antes da publicação do
DL 43/98.
É que este diploma não atribuiu a si próprio qualquer eficácia
retroactiva dispondo naturalmente apenas para o futuro pelo que
na situação dos autos sendo o pedido de licenciamento de obra apresentado em 4 de Novembro de 1996 não é aplicável à situação dos
autos.
É que a data de concessão do alvará de licença apenas é tido
em conta de forma a determinar qual a data de realização para efeitos
de aplicação dos coeficientes de desvalorização da moeda e não para
determinação de quais os prédios sobre os quais irá ser liquidada
a referida contribuição especial.
3.2. A contribuição especial a que se reportam os presentes autos
foi criada pelo DL 43/98, de 3-3, e como no preâmbulo do dito diploma
legal se escreveu, está relacionada com os investimentos efectuados
ou a efectuar para a realização da CRIL, CREL, CRIP, CREP e
respectivos acessos e da travessia ferroviária do Tejo, troços ferroviários complementares, bem como as extensões do metropolitano
de Lisboa e a concretização de sistemas ferroviários ligeiros, os quais
valorizariam, substancialmente, os prédios rústicos e os terrenos para
construção envolventes.
Como no mesmo preâmbulo se escreveu tal valorização justifica
a criação de uma contribuição especial, nos termos já adoptados,
em caso de obras públicas de elevados custos, nas zonas beneficiadas
com o respectivo empreendimento.
Nesta perspectiva se entende que o n.o 1 do art.o 1.o do Regulamento
da Contribuição Especial tenha estabelecido que a mesma “contribuição especial incide sobre o aumento de valor dos prédios rústicos,
resultante da possibilidade da sua utilização como terrenos para construção urbana” e que o n.o 2 tenha acrescentado que “a contribuição
especial incide ainda sobre o aumento de valor dos terrenos para
construção e das áreas resultantes da demolição de prédios urbanos
já existentes situados nas áreas referidas no n.o 1”.
O n.o 3 do mesmo art.o 1.o refere, ainda, que “a contribuição especial
cobrada nos termos do presente Regulamento não poderá ser cobrada
mais de uma vez sobre cada prédio.”.
O art.o 2.o do mesmo Regulamento afirma que:
«1 - Constitui valor sujeito a contribuição a diferença entre o valor
do prédio à data em que for requerido o licenciamento de construção
ou de obra e o seu valor à data de 1 de Janeiro de 1994, corrigido
por aplicação dos coeficientes de desvalorização da moeda constantes
da portaria a que se refere o artigo 43.o do Código do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Colectivas, correspondendo, para o efeito,
à data de aquisição a data de 1 de Janeiro de 1994 e à de realização
a data da emissão do alvará de licença de construção ou de obra.»
E o art.o 3.o do citado regulamento acrescenta, ainda, que:
«A contribuição é devida pelos titulares do direito de construir
em cujo nome seja emitido o alvará de licença de construção ou
de obra.»
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Se este art.o 3.o identifica os sujeitos passivos da relação tributária
como sendo os titulares do direito de construir em cujo nome seja
emitido o alvará de licença de construção ou de obra pareceria razoável
que fosse o momento da aprovação da construção ou da obra o determinante da identificada valorização ou o determinante do valor
de realização.
Contudo o n.o 1 do mencionado art.o 2.o optou por considerar
como valor sujeito a contribuição a diferença entre o valor do prédio
à data em que for requerido o licenciamento de construção ou de
obra e o seu valor à data de 1 de Janeiro de 1994, ainda que corrigido
nos termos definidos pela última parte do mesmo n.o 1 do art.o 2.o
Assim sendo será pelo requerimento de licenciamento, ainda que
tal pedido nada acrescente ao valor do prédio já que será a aprovação
do licenciamento que terá a virtualidade de aumentar o dito valor,
que se determinará se certo prédio ficou ou não sujeito à dita contribuição especial.
E na situação concreta dos presentes autos o requerimento de licenciamento deu entrada em 4-11-96, antes da vigência do mencionado
DL 43/98, de 3-3, apesar de a licença de construção ou de obra terem,
eventualmente, sido emitidas já após a vigência deste diploma
normativo.
Daí que se possa afirmar com a sentença recorrida que não serão
tributados em contribuição especia1 todos os imóveis situados nas
áreas abrangidas pelo diploma mas que não sejam objecto de qualquer
pedido de licenciamento de construção ou obra durante vinte anos
contados de 1998, nem aqueles que, embora situados nessa área, possam ter sido objecto de um pedido de licenciamento de construção
ou obra, antes da publicação do DL 43/98 pois que a data de concessão
do alvará de licença apenas é tido em conta de forma a determinar
qual a data de realização para efeitos de aplicação dos coeficientes
de desvalorização da moeda e não para determinação de quais os
prédios sobre os quais irá ser liquidada a referida contribuição especial.
4. Nos termos expostos nega-se provimento ao recurso e confirma-se
a sentença recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 7 de Dezembro de 2004. — António Pimpão (relator) —
Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
Assunto:
I.R.S. Mais-valias. Reinvestimento. Alienação de imóvel. Utilização de empréstimo bancário.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Nos termos do art. 10.o, n.o 5, do C.I.R.S., na redacção
dada pela Lei n.o 10-B/96, de 23 de Março, são excluídos
da tributação de I.R.S. (mais-valias) 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,
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o produto da alienação for reinvestido na aquisição de
outro imóvel.
II — Se o contribuinte, para aquisição do novo imóvel recorreu
a crédito bancário, a aquisição do novo imóvel, na parte
em que houve utilização de crédito bancário, não foi
feita utilizando o produto da alienação e, por isso, na
parte não utilizada não pode entender-se ter havido o
reinvestimento necessário para excluir a tributação.
III — Se o crédito utilizado na aquisição não chega para cobrir
os custos de aquisição do novo imóvel, estar-se-á perante
um reinvestimento parcial, situação em que o benefício
respeita apenas à parte proporcional dos ganhos correspondente ao valor reinvestido.

Recurso n.o 938/04. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Eduardo
Carlos da Silva Guedes. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Jorge de
Sousa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - EDUARDO CARLOS DA SILVA GUEDES impugnou no
Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto a liquidação de I.R.S.
relativa ao ano de 1996.
Aquele Tribunal julgou procedente a impugnação e anulou o acto
de liquidação impugnado.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso para
este Supremo Tribunal Administrativo, apresentado alegações com
as seguintes conclusões:
«1- A sentença ora recorrida, deu como provados todos os factos
que levaram a Administração Fiscal, a elaborar a liquidação de I.R.S.
n.o 5323835366, relativa ao ano de 1996, de forma legal e congruente;
2- Havendo a douta sentença recorrida, reconhecido a existência dos
factos dados como provados e que estiveram na base de todo o procedimento de apuramento do Imposto de Mais-Valias, aqui impugnado,
impunha-se o reconhecimento da sua validade, face ao estrito respeito
da lei demonstrado pela Administração Fiscal;
3- Pela douta sentença recorrida foram violadas as seguintes normas
legais [art.o 10.o, n.o 5, al. a), e 10.o, n.o 7, do C.I.R.S.].
Termos em que se requer o provimento do presente recurso, revogando-se a douta sentença recorrida.»
O Impugnante contra-alegou, concluindo da seguinte forma:
«1.o A douta sentença recorrida efectuou uma correcta aplicação do
direito ao caso concreto;
2.o O direito fiscal deve ser interpretado de acordo com os princípios
gerais da hermenêutica jurídica e de acordo com os interesses da vida;
3.o A aquisição do novo imóvel foi efectuada com o produto da alienação do anterior prédio, sendo, nos termos acima aflorados, irrelevante
que o impugnante se tenha socorrido de um financiamento parcial, atenta
a natureza fungível do dinheiro.
Termos em que, deve o recurso da Fazenda Pública ser julgado não
provado e improcedente, como é de inteira e sã Justiça.»
O Excelentíssimo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
nos seguintes termos:
«1. O imóvel adquirido em 4.09.96 por esc. 11 000 000$00 foi parcialmente pago com recurso a empréstimo bancário de esc. 6 000 000$00

contraído para o efeito; não com o produto da alienação do imóvel,
efectuada em 5.06.96 pelo preço de esc. 11 000 000$00 [probarório
als.a) e b)].
2. Neste contexto a norma constante do art. 10.o, n.o 5, al. a), do
CIRS (redacção vigente em 1996) deve ser interpretada no sentido de
que, em caso de empréstimo bancário, apenas constitui produto da alienação reinvestido na aquisição da propriedade de outro imóvel determinante da exclusão de tributação desde que verificados os demais requisitos legais) a eventual diferença positiva entre o valor de aquisição
do novo imóvel e o montante do empréstimo bancário.
No sentido de que não constitui reinvestimento fiscalmente relevante
o montante do empréstimo bancário tem-se pronunciado. sem divergência, a jurisprudência recente do STA (acórdãos 12.03.2003, processo
n.o 1721/03: 14.01.2004, processo n.o 1357/03; 28.01.2004, processo
n.o 1359/03, e 24.03.2004, processo n.o 2053/03).
3. No caso sub judicio verificou-se um reinvestimento parcial de
esc. 5 000 000$00 correspondente ao valor de aquisição
(esc. 11 000 000$00) deduzido do montante do empréstimo bancário
(esc. 6 000 000$00).
Nesta medida o benefício da exclusão da tributação incidirá apenas
sobre a parte das mais valias proporcional ao valor de realização reinvestido esc. 5 000 000 $00 entendimento adoptado pela administração
tributária na liquidação adicional impugnada correspondente (petição
arts. 3.o. 10.o, n.o7, do CIRS).
CONCLUSÃO:
O recurso merece provimento.»
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria
de facto:
- Em 5 de Junho de 1996, o impugnante vendeu um imóvel pelo
preço de 17 000 000$00;
- O impugnante apresentou declaração demonstrativa da sua pretensão
de reinvestir 11 000 000$00, do valor antes referido na aquisição de
habitação própria e permanente;
- Em 4 de Setembro de 1996, o impugnante adquiriu um outro imóvel
destinado à habitação própria e permanente por 11 000 000$00, tendo
recorrido a crédito bancário no valor global de 6 000 000$00;
- Na sequência da análise da última referida escritura foi elaborado
em 7 de Dezembro de 2001 o acto de liquidação impugnado n.o 582
885 866, onde se apurou imposto sobre o rendimento das pessoas singulares a pagar pelo impugnante no valor de 4181,62 euros;
- A data limite de pagamento voluntário da referida quantia era 28
de Janeiro de 2002;
- O presente processo foi instaurado em 23 de Abril de 2002.
3 - O art. 10.o, n.o 5, do C.I.R.S., na redacção introduzida pela
Lei n.o 10-B/96, de 23 de Março, estabelecia que:
«São excluídos da tributação os ganhos provenientes da transmissão
onerosa de imóveis destinados a habitação do sujeito passivo ou do
seu agregado familiar, nas seguintes condições:
a) Se, no prazo de 24 meses contados da data de realização, o produto
da alienação for reinvestido na aquisição de outro imóvel, de terreno
para a construção de imóvel, ou na construção, ampliação ou melhoramento de outro imóvel exclusivamente com o mesmo destino, e desde
que esteja situado em território português;
b) Se o produto da alienação for utilizado no pagamento da aquisição
a que se refere a alínea anterior, desde que efectuada nos 12 meses
anteriores.»
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A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de
saber se releva como reinvestimento, para efeitos de exclusão da tributação prevista nestas disposições, a aquisição de imóvel total ou
parcialmente efectuada com recurso a crédito.
Como tem vindo a decidir uniformemente este Supremo Tribunal
Administrativo, está em causa o reinvestimento do “produto da alienação”, a utilização do montante recebido com a alienação na aquisição do novo imóvel.
Se o contribuinte, para aquisição do novo imóvel recorreu a crédito
bancário, a aquisição do novo imóvel, na parte em que houve utilização
de crédito bancário, não foi feita utilizando o produto da alienação
e, por isso, na parte não utilizada não pode entender-se ter havido
o reinvestimento necessário para excluir a tributação.
Se o crédito utilizado não chega para cobrir os custos de aquisição
do novo imóvel, estar-se-á perante um reinvestimento parcial, situação
em que o benefício respeita apenas à parte proporcional dos ganhos
correspondente ao valor reinvestido (1).
No caso em apreço, como resulta da matéria de facto fixada, o
contribuinte, em Junho de 1996, vendeu um imóvel pelo preço de
17.000.000$00, declarando a pretensão de reinvestir 11.000.000$00.
Em Setembro de 1996 adquiriu um novo imóvel destinado a habitação
própria e permanente por 11.000.000$00, tendo recorrido a crédito
bancário no valor de 6.000.000$00.
Por isso, do produto da alienação, só se pode considerar reinvestida
a quantia de 5.000.000$00.
Termos em que acordam em:
- conceder provimento ao recurso jurisdicional;
- revogar a sentença recorrida;
- julgar improcedente a impugnação;
- condenar o impugnante em custas, com 40% de procuradoria.
Lisboa, 7 de Dezembro de 2004. — Jorge de Sousa (relator) — Pimenta do Vale — Vítor Meira.

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Juros indemnizatórios. Regime do Código de Processo Tributário. Inconstitucionalidade declarada com força obrigatória geral.

(1) Neste sentido, entre muitos outros, podem ver-se os seguintes acórdãos deste Supremo
Tribunal Administrativo:
- de 14-1-2004, proferido no recurso n.o 1357/03;
- de 3-3-2004, proferido no recurso n.o 1774/03;
- de 24-3-2004, proferido no recurso n.o 2053/03;
- de 16-6-2004, proferido no recurso n.o 392/04;
- de 25-5-2004, proferido no recurso n.o 2052/03;
- de 19-5-2004, proferido no recurso n.o 2048/03.

Doutrina que dimana da decisão:
1 — O Código de Processo Tributário reconheceu de forma
genérica o direito dos contribuintes a juros indemnizatórios, no seu art. 24.o, estabelecendo dois regimes:
- um para as situações de em que, em reclamação
graciosa ou processo judicial, fosse determinado que
tinha havido erro imputável aos serviços (n.o 1);
- outro para as situações de não cumprimento pela
Administração tributária dos prazos de restituição oficiosa dos impostos (n.o 2).
2 — Apenas a estas situações previstas no n.o 2 era aplicável
o regime dos juros compensatórios, por ser apenas relativamente a elas que o n.o 3 do mesmo artigo o
determinava.
3 — Às situações previstas no n.o 1 do art. 24.o, na falta de
norma especial, era aplicável o regime de juros previsto
no art. 559.o, n.o 1, do Código Civil e Portarias nele
previstas.
4 — Às situações previstas no n.o 1 do art. 24.o, na falta de
norma especial, era aplicável o regime de juros previsto
no art. 559.o, n.o 1, do Código Civil e Portarias nele
previstas.
5 — O n.o 4 do artigo 10.o da Lei n.o 85/2001, de 4 de Agosto,
é materialmente inconstitucional, na parte em que mandar deduzir à quantia a pagar em execução de julgado
anulatório de acto de liquidação de emolumentos a parcela correspondente à participação emolumentar dos funcionários dos registos e do notariado, como foi declarado
pelo Tribunal Constitucional, com força obrigatória geral.
Recurso n.o 995/04. Recorrentes: Ministério Público e Director-Geral
dos Registos e do Notariado. Recorrido: Modelo - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A.; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o. Dr.
Jorge de Sousa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - MODELO, SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S.A., requereu no Tribunal Tributário de 1.a Instância de
Lisboa execução de sentença anulatória de um acto de liquidação
de emolumentos do registo comercial.
Aquele Tribunal proferiu sentença em que declarou a inexistência
de causa legítima de inexecução e ordenou, após o trânsito em julgado,
a restituição do montante de 4.505,43 euros, acrescido de juros legais
computados sobre a quantia a restituir desde a data da transferência
bancária (6-1-2003) até à emissão da nota de crédito a favor da Requerente, e o pagamento de juros indemnizatórios em falta, no montante correspondente à aplicação, no período que decorreu de 13-2-96
a 31-12-98, da taxa de 13,75%.
Desta sentença foram interpostos dois recursos para este Supremo
Tribunal Administrativo, pelo Senhor Director-Geral dos Registos
e Notariado e pelo Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público
naquele Tribunal.
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No primeiro destes recursos foram apresentadas alegações com
as seguintes conclusões:
«1. O recurso interposto pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado tem por objecto a douta decisão proferida pelo tribunal a quo
no incidente de execução de sentença, na parte em que condenou a
Administração no pagamento de juros indemnizatórios a uma taxa fixa
até à entrada em vigor da L.G.T.
2. Ao contrário do que defende a “Modelo - Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S.A.”, no cálculo dos juros indemnizatórios dever-se-á atender às taxas que sucessivamente vigoraram desde a data
da liquidação de emolumentos judicialmente anulada até ao termo do
prazo de execução espontânea da decisão judicial anulatória, dado que
estas exprimem a medida legal considerada idónea para a mensuração
do dano respeitante a uma obrigação pecuniária, tal como doutamente
foi decidido pelo Venerando Supremo Tribunal Administrativo, no acórdão proferido, em 20 de Fevereiro de 2002, no recurso n.o 26.669.
3. Os juros indemnizatórios devidos pela anulação de um acto de
liquidação de emolumentos registrais ocorrido em 14 de Janeiro de 1993,
devem, nos termos do disposto nos artigos 83.o, n.o 4, do Código de
Processo Tributário e 35.o, n.o 10, da Lei Geral Tributária, ser contabilizados de acordo com as seguintes taxas:
- 15% - de 14-01-1993 a 30-09-1995 (art. 559.o, n.o 1, do Código
Civil e Portaria n.o 339/87, de 24 04);
- 10% - de 01-10-1995 a 12-02-1996 (n.o 1 do art. 559.o do C. Civil
e Portaria n.o 1171 95, de 25/09) ;
- 13,75% - de 13-02-1996 a 23-04-1996 (art. 3.o, n.o 4, do C.P.T.
e Aviso n.o 1/96, de 19.01.1996, publicado no D.R. n.o 27 (II série)
de 01.02.1996);
- 13,25% - de 24-04-1996 a 12-12-1996 (art. 83.o, n.o 4, do C.P.T.
e Aviso n.o 2/96, de 04.04.1996, publicado no D.R. n.o 96 (II série)
de 23.04. 1996);
- 12% - de 13-12-1996 a 06-05-1997 (art. 83.o, n.o 4, do C.P.T. e
Aviso n.o 5/96, de 22.11.96, publicado no D.R. n.o 287 (II série) de
12.12.1996);
- 11% - de 07-05-1997 a 25-02-1998 (art. 83.o, n.o 4, do C.P.T. e
Aviso n.o 180/97, de 22.04.97, publicado no D.R. n.o 104 (II série )
de 06.05.1997);
- 10% - de 26-02-1998 a 06-11-1998 (art. 83.o, n.o 4, do C.P.T. e
Aviso n.o 1/98, de 16.02.98, publicado no D.R. n.o 47 (I série-B) de
25.02.1998);
- 9,25% - de 07-11-1998 a 19-12-1998 (art. 83.o, n.o 4, do C.P.T.
e Aviso n.o 3/98, de 30.10.98, publicado no D.R. n.o 257 (I série B)
de 06.11.1998);
- 8,25% - de 20-12-1998 a 31-12-1998 (art. 83.o, n.o 4, do C.P.T.
e Aviso n.o 4/98, de 14.12.98, publicado do D.R. n.o 292 (I série B)
de 19.12.1998);
- 10% - de 01-01-1999 a 16-04-1999 ( arts 35.o, n.o 10, 43.o, n.o 4,
da L.G.T., n.o 1 do art. 559.o do C. Civil e Portaria n.o 1171/95, de
25 de Setembro) ;
- 7% - de 17-04-1999 a 06-01-2003 (arts 35.o, n.o 10, 43.o, n.o 4,
da L.G.T., n.o 1 do art. 559.o do C. Civil e Portaria n.o 263/99, de
12 de Abril).
4 - É de referir ainda que a presente questão da aplicação da lei
no tempo das normas sobre juros indemnizatórios, em particular no
período que medeia entre a data da entrada em vigor do De-

1841
creto-Lei 7/96, de 7 de Fevereiro - 12.02.1996 - e a data da entrada
em vigor da LGT - 01.01.1999-, aguarda decisão a proferir pelo Pleno
da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo no âmbito de vários recursos para uniformização de jurisprudência.
Nestes termos e nos demais de direito que VV. Ex.as doutamente suprirão, deve o presente recurso ser julgado totalmente procedente, revogando-se a douta decisão recorrida na parte em que condena a Administração no pagamento de juros indemnizatórios a uma taxa fixa
até à entrada em vigor da L.G.T., e, em consequência, dever-se-á determinar que no cálculo de juros indemnizatórios sejam atendidas as
taxas que sucessivamente vigoraram desde a data do pagamento da liquidação de emolumentos judicialmente anulada, nos termos acima
mencionados.»
No recurso interposto pelo Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público são apresentadas as seguintes conclusões:
«1 - A “compensação” ou “acerto de contas” a que se refere o art.
10.o, n.o 5 da Lei n.o 85 de 2001 de 04/08 resulta obrigatória da lei,
pelo que
2 - a Direcção-Geral do Registo do Notariado ao proceder à sua
aplicação não ofendeu o caso julgado formado pela sentença anulatória
da liquidação de emolumentos, estando a mesma correcta.
3 - O mesmo acontecendo com a fixação dos juros calculados, face
ao disposto no art. 35.o, n.o 10, da L.G.T.
4 - Ao decidir como decidiu a douta sentença a quo violou o disposto
nos arts. 10.o, n.o 5, da Lei n.o 85/2001, de 04/08, e 35.o, n.o 10, da
Lei Geral Tributária.
5 - Nestes termos, deve a douta decisão recorrida ser revogada e substituída por outra em que se julgue improcedente a pretensão da Requerente “Modelo, Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A”.»
A Requerente da execução contra-alegou, concluindo da seguinte
forma:
«1 - A participação emolumentar questionada nos presentes autos
foi calculada nos termos da Tabela de Emolumentos aprovada pela
Portaria n.o 883/89, pelo que a sua exigência constitui uma flagrante
violação do caso julgado, pois a sua imposição foi anulada pelo Tribunal
por decisão transitada em julgado proferida no processo de impugnação
n.o 15/93, que correu os respectivos termos pela 2.a Secção do 1.o Juízo
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa;
2 - O fundamento da anulação da liquidação, decidida no mencionado
processo de impugnação, residiu na desconformidade da lei - Tabela
de Emolumentos aprovada pela Portaria n.o 883/89 - com o direito
comunitário, designadamente com o disposto na Directiva 69/335/CEE;
3 - A participação emolumentar foi calculada nos termos daquela
Tabela, pelo que a sua actual exigência infringe o âmbito do caso julgado,
pois está a criar-se um tributo que comunga com o anterior do mesmíssimo vício;
4 - O acto de liquidação em causa foi, portanto, praticado em violação
do caso julgado, pelo que se encontra ferido de nulidade, consoante
decorre da al. h) do n.o 2 do art. 133.o do C. P. A.;
5 - A parte final do n.o 4 do art. 10.o da Lei n.o 85/2001, de 4
de Agosto, enferma de patente inconstitucionalidade, por violação do
disposto do n.o 2 do art. 205.o da C. R. P. e, bem assim, por infracção
do conteúdo essencial do princípio da separação e interdependência dos
poderes (art. 111.o da C. R. P.) e do núcleo fundamental do princípio
do Estado de Direito (art. 2.o da C. R. P.);
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6 - A exigência da participação emolumentar viola ainda o princípio
constitucional da igualdade, previsto no art. 13.o da C. R. P., pois pelo
mesmo serviço público a MODELO é tributada de uma forma mais
onerosa do que os restantes particulares.
Termos em que deverá negar-se provimento ao recurso, mantendo-se
a douta decisão recorrida.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria
de facto:
1. Em 31-12-1992, a impugnante celebrou no 6.o Cartório Notarial
do Porto escritura pública de “aumento de capital e alteração de contrato
social. (cfr. fls. 8 a 13 do processo apenso).
2. Em 14-01-1993, a Conservatória do Registo Comercial da Amadora
efectuou a liquidação da conta derivada do registo da escritura identificada em i., tendo sido debitada e paga a quantia de 21.006.000$00,
correspondente a tal inscrição (cfr. fls. 14 do processo apenso).
3. Em 14-04-1993 deu entrada na Repartição de Finanças da Maia
uma impugnação apresentada por Modelo - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, tendo por objecto a liquidação identificada em
2., a qual deu origem ao processo de impugnação n.o 15/93, do 1.o
Juízo, 2.a Secção do extinto Tribunal Tributário de Lisboa, apenso a
estes autos.
4. Por sentença exarada em 10-08-2001 no processo identificado em
3. foi anulada a liquidação emolumentar identificada em 2. e ordenada
a restituição à impugnante da quantia paga a título de emolumentos.
(cfr. fls. 100 a 104 do processo apenso)
5. Em 23-07-2002 a Direcção-Geral dos Registos e do Notariado procedeu à emissão de nota discriminativa da quantia a restituir à requerente
da qual consta, com relevância para os autos, o seguinte:
(Em euros)

Acto que originou a impugnação

Inscrição de alteração do contrato com reforço
de capital requerida na Conservatória do Registo
Comercial da Amadora (AP.01/140193)

Montante da liquidação anulada

104 777,49

Juros indemnizatórios . . . . . . . . .

108 231,56

Juros moratórios . . . . . . . . . . . . .
Quantia devida pelo regulamento emolumentar dos
registos e notariado:
Particiçação emolumentar . . . . .
Quantia a restituir . . . . . . . . . . . .

Art.o 22.o, n.o 1.2

69,00

Total

69,00
4 505,43
208 440,62

Fórmula do cálculo:
Q.R.=M.I.A.+J.I.+J.M–(R.E.R.N.+P.E.)
em que:
Q.R.= Quantia a restituir;
M.I.A = Montante da liquidação anulada;
J.I. = Juros indeminzatórios;
J.M. = Juros moratórios;
R.E.R.N. = Quantia devida pelo regulamento emolumentar dos registos
e do notariado (Decreto-Lei n.o 322-A/2001, de 14 de Dezembro);
P.E. = Participação emolumentar.

6. Em 18-11-2002 a requerente deduziu junto da Conservatória
do Registo Comercial da Amadora pedido de execução da sentença
identificada em 4., pugnando pela restituição integral da quantia liquidada e paga e que havia sido anulada, acrescida de juros legais,
incluindo o montante de juros indemnizatórios em falta. (cfr. fls. 7
a 10 dos autos)
7. Em 6-1-2001 foi restituída à requerente a quantia de euros
208.440,62, calculada nos termos da nota transcrita em 5., acrescida
do montante de euros 3.375,12, relativo a juros de mora. (cfr. documentos. de fls. 26 a 31 dos autos)
8. O requerimento inicial do presente incidente de execução de
julgado deu entrada no extinto Tribunal Tributário de Lisboa em
17-02-2003 (cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos autos)
3 A única discordância com o decidido pelo Tribunal Tributário
de 1.a Instância manifestada pelo Senhor Director-Geral dos Registos
e Notariado é relativa à fixação de juros no período anterior à entrada
em vigor da L.G.T.
Sendo permitido ao recorrente limitar, nas conclusões da alegação,
o objecto do recurso (art. 684.o, n.o 3, do C.P.C.), é apenas esta
parte da sentença que fixou juros indemnizatórios no período de
13-2-96 a 31-12-98 à taxa de 13,75% que deve ser apreciada.
4 - Antes de mais, importa precisar qual o regime de cálculo dos
juros indemnizatórios antes da entrada em vigor do Decreto-Lei
o
n. 7/96, que, deu nova redacção ao art. 83.o do C.P.T., introduzindo-lhe o n.o 4.
O art. 24.o do C.P.T. reconheceu genericamente o direito dos contribuintes a juros indemnizatórios, quando, em reclamação graciosa
ou processo judicial, se determinasse que houve erro imputável aos
serviços (n.o 1).
No n.o 2 do mesmo artigo estabeleceu-se que haverá também direito
aos juros indemnizatórios quando, por motivo imputável aos serviços,
não fosse cumprido o prazo legal da restituição oficiosa dos impostos.
No que concerne ao montante dos juros indemnizatórios, o n.o 3
deste art. 24.o, estabelece, apenas para as situações previstas no n.o
2 (“o montante dos juros referidos no número anterior”), que ele “será
calculado, para cada imposto, nos termos dos juros compensatórios devidos a favor do Estado, de acordo com as leis tributárias”.
No caso em apreço, não se está perante situação em que não houvesse sido cumprido o prazo legal de restituição oficiosa dos impostos
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e, por isso, está afastada a possibilidade de, com base no n.o 3 e
na sua remissão para os termos do cálculo dos juros compensatórios,
se calcularem os juros indemnizatórios.
Para as situações previstas no n.o 1, antes da entrada em vigor
do Decreto-Lei n.o 7/96, na falta de norma especial que indicasse
a taxa de juro aplicável, teria de se fazer apelo ao preceituado no
art. 559.o do Código Civil que estabelece que “os juros legais e os
estipulados sem determinação de taxa ou quantitativo são os fixados
em portaria conjunta dos Ministros da Justiça e das Finanças e do
Plano” (1).
5 - O n.o 4 do art. 83.o do C.P.T., introduzido pelo Decreto-Lei
n.o 7/96, veio estabelecer que “a taxa de juros compensatórios corresponde à taxa básica de desconto do Banco de Portugal em vigor
no momento do início do retardamento da liquidação do imposto, acrescida de cinco pontos percentuais”.
No entanto, esta norma, como resulta do seu próprio texto, reporta-se directamente apenas ao cálculo dos juros compensatórios
e não dos juros indemnizatórios.
Por outro lado, como se referiu, a remissão feita no n.o 3 do art.
24.o para o regime dos juros compensatórios como aplicável ao cálculo
dos juros indemnizatórios restringe-se às situações previstas no seu
n.o 2, de atraso na restituição oficiosa dos impostos, pois a referência
feita no n.o 3 aos “juros referidos no número anterior” tem forçosamente
o alcance de excluir do seu âmbito de aplicação os casos de juros
indemnizatórios previstos no n.o 1, derivados de anulação de liquidação
de tributos pagos.
Assim, tem de concluir-se que o referido n.o 4 do art. 83.o é inaplicável à situação em apreço, pelo que não pode ser perfilhada nem
a posição defendida pelo Senhor Director-Geral dos Registo e Notariado, em que entende serem aplicáveis as sucessivas taxas de desconto do Banco de Portugal, acrescidas de cinco pontos percentuais,
nem a que foi adoptada na sentença recorrida, de ser aplicável ao
cálculo dos juros indemnizatórios a taxa desconto, acrescida de cinco
pontos percentuais, que vigorava no início do período de contagem.
Por isso, o regime de contagem dos juros indemnizatórios, nas situações previstas no n.o 1 do art. 24.o do C.P.T., não foi alterado
por este Decreto-Lei n.o 7/96, continuando, até à entrada em vigor
da L.G.T., a ser aplicável o referido art. 559.o, n.o 1, do Código Civil
e Portaria n.o 1171/95.
Em todo o período anterior à entrada em vigor da L.G.T. relativamente ao qual está em causa nos autos o pagamento de juros
indemnizatórios (entre 13-2-96 e 1-1-99) não houve qualquer alteração
da taxa de juros aplicável pois aquela Portaria vigorou até à entrada
em vigor da Portaria n.o 263/99, de 12 de Abril.
Por isso, tem se concluir que em todo o período referido os juros
indemnizatórios são calculados com base na taxa de juro de 10%
ao ano, fixada na Portaria n.o 1171/95 (2).
6 - A única questão colocada no recurso interposto pelo Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público é a da aplicação do disposto no n.o 5 do art. 10.o da Lei n.o 85/2001, de 4 de Agosto.
(1) Assim, em 1996, os juros indemnizatórios seriam calculados à taxa de 10 %, prevista
na Portaria n.o 1171/95, de 25 de Setembro.
(2) Neste sentido, pode ver-se o acórdão do Pleno de 27-10-2004, proferido no recurso
n.o 1076/03, com o mesmo relator, que se reproduz, no essencial.
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Este art. 10.o estabelece o seguinte:
«Artigo 10.o
Sistema de financiamento da justiça
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.
2 - 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 Julho, relativa aos impostos
indirectos que incidem sobre as reuniões de capitais;
b) Adaptação das demais tabelas em conformidade com o princípio
de proporcionalidade da taxa ao custo do serviço prestado.
3 - 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 judicial transitada em julgado.
4 - 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.»
No caso em apreço, na sequência de sentença anulatória de liquidação de emolumentos do registo comercial, a Administração deu-lhe execução, calculando a quantia da liquidação anulada e os respectivos juros indemnizatórios, mas não entregou à Requerente a
totalidade da quantia assim encontrada, pois deduziu-lhe o valor correspondente aos emolumentos devidos nos termos das novas tabelas,
e da parcela correspondente à participação emolumentar dos funcionários dos registos e notariado, e conformidade com o transcrito
n.o 4 do art. 10.o A questão que se coloca no presente recurso jurisdicional é a de saber se este n.o 4 do art. 10.o é materialmente
inconstitucional, por ofender o art. 205.o, n.o 2, da C.R.P., que estabelece que “as decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as
entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras
autoridades”.
Esta questão está hoje resolvida pelo acórdão do Tribunal Constitucional n.o 564/2004, de 21-9-2004, publicado no Diário da República,
I Série, de 20-10-2004, p. 6364, que declarou “a inconstitucionalidade,
com força obrigatória geral, por violação do disposto nos artigos 2.o,
111.o, n.o 3, e 205.o, n.o 2, da Constituição, da norma constante do
n.o 4 do artigo 10.o da Lei n.o 85/2001, de 4 de Agosto, na parte em
que determina que, na execução das sentenças anulatórias dos actos
de liquidação, será deduzida, na restituição da quantia paga, a parcela
correspondente à participação emolumentar dos funcionários dos registos
e do notariado”.
Assim, é correcta a posição assumida na sentença recorrida, que
considerou inconstitucional aquele n.o 4 do art. 10.o
Termos em que acordam em:
- negar provimento ao recurso interposto pelo Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público;
- conceder parcial provimento ao recurso interposto pelo Senhor
Director-Geral dos Registos e Notariado e revogar a sentença re-
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corrida na parte em que fixou a taxa de juros indemnizatórios relativa
ao período entre 13-2-96 e 31-12-98, que devem ser calculados com
base na taxa de juro de 10% ao ano, fixada na Portaria n.o 1171/95;
- confirmar a sentença recorrida na parte restante.
Custas pela Requerente Modelo - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., que contra-alegou relativamente ao recurso do
Senhor Director-Geral que obteve parcial provimento, com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 7 de Dezembro de 2004. — Jorge de Sousa (relator) — Pimenta do Vale — Vítor Meira.

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Ineptidão da petição inicial. Convolação.
Doutrina que dimana da decisão:
I — A ineptidão é nulidade insanável de conhecimento oficioso, nos termos do artigo 98.o do CPPT, não havendo
por isso lugar a aperfeiçoamento.
II — Uma petição de impugnação inepta não pode ser convolada em oposição à execução.
Recurso n.o 1051/04-30. Recorrente: Manuel António Lopes Bento
Lourenço. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o.
Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Manuel António Lopes Bento Lourenço impugnou no Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa a liquidação de IRC de 1997
invocando a sua ilegalidade.
Pela M.ma Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra,
para onde o processo transitou, foi a petição liminarmente indeferida
por ineptidão.
Não se conformando com tal decisão recorreu o impugnante para
este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes
conclusões:
A) Na petição apresentada em sede de impugnação, o impugnante,
ora recorrente expõe de forma clara e inequívoca as razões porque
não deveria ter sido considerado responsável subsidiário pela dívida
exequenda.
B) Pretendia-se pois, que o impugnante não fosse afectado por
um acto em que não interveio, ou seja, que a dívida exequenda contra
si revertida não produzisse efeitos na sua esfera jurídica, na medida
em que não tendo tido qualquer responsabilidade na dívida da sociedade devedora originária, não deveria a mesma ter sido contra
si revertida.

C) Aliás, outra coisa não resulta de todo o articulado, e apesar
de o ora recorrente ter aplicado o termo «anulação», o mesmo não
foi aplicado no sentido de fazer desaparecer o acto da ordem jurídica.
D) E tanto assim é que veja-se o artigo 34.o da petição, que se
passa a transcrever:
«Conclui-se não ser o ora impugnante responsável subsidiário, não
podendo, consequentemente, a dívida em apreço, ser-lhe imputada,
pois o mesmo já não se encontrava em funções ao tempo em que
a dívida tributária é exigida como ao período em que ocorreram os
factos que determinaram a posterior liquidação.»
E) O efeito jurídico pretendido pelo ora recorrente não só se infere
da parte narratória, como está devidamente expressado no artigo 34.o
da petição.
F) Pelo que não existe contradição entre o pedido e a causa de
pedir.
G) Pode-se entender que a aplicação do termo «anulação» foi incorrecta e «infeliz», mas ainda assim, em nada alterou a causa de
pedir, além de que como já referido, o efeito jurídico pretendido
pelo ora recorrente não só se infere da parte narratória como está
referido expressamente no artigo 34.o de petição.
H) No contexto em que foi empregue, atento todo o articulado,
o termo «anulação», não podia ter sido entendido pelo Tribunal a
quo no sentido rigoroso, do desaparecimento do acto (divida tributária) da ordem jurídica, mas sim no sentido de existindo a dívida,
não ser o ora recorrente por ela responsável.
I) Assim sendo, e resultando expressamente da petição, designadamente do artigo 34.o, qual a tutela jurídica pretendida pelo ora
recorrente, não devia ela ter sido considerada inepta pelo Tribunal
a quo, porquanto não se verifica contradição entre a causa de pedir
e o pedido.
J) Mas ainda que assim não fosse, está consagrado na Lei, constitui
Jurisprudência e Doutrina corrente que o Juiz goza de amplos poderes
na averiguação do direito aplicável ao caso.
L) Pelo que, poderia sempre o Tribunal a quo, servindo-se dos
factos articulados, suprir a deficiência ou inexactidão da petição, porque disso se trata, ou então, ter notificado o ora recorrente para
prestar os esclarecimentos que o Tribunal a quo entendesse serem
necessários.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso por o julgador ter feito
boa aplicação da lei, sendo certo que não podia corrigir o processo
para oposição à execução fiscal por não ter dados relativos à tempestividade e o pedido ser, não a extinção da execução mas a anulação
do acto tributário.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Está em causa no presente recurso apreciar se a petição era inepta,
como foi julgado pelo tribunal recorrido, e, não o sendo, se era possível
proceder à convolação da impugnação para oposição à execução.
A ineptidão da petição, nos termos do artigo 193.o do CPC, gera
a nulidade de todo o processo e verifica-se: a) quando falte ou seja
ininteligível a indicação do pedido ou da causa de pedir; b) quando
o pedido esteja em contradição com a causa de pedir; ou, c) quando
se cumulem causas de pedir ou pedidos substancialmente incompatíveis.
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Manuel de Andrade (Noções Elementares de Processo Civil, fls. 177),
depois de especificar os casos que constavam da lei, referia:
«Não se trata de qualquer deficiência da petição, mas de não se
poder determinar em face do articulado qual o pedido e a causa
de pedir, por falta absoluta da respectiva indicação (omissão) ou por
estar ela feita em termos inaproveitáveis por insanavelmente obscuros
ou contraditórios (obscuridade ou contradição); de não ser possível
saber por aí qual a ideia do Autor quanto a rasgos essenciais da
acção.»
No direito tributário a questão da ineptidão também vem consagrada. O artigo 98.o do Código de Procedimento e de Processo
Tributário considera nulidade insanável em processo judicial tributário
a ineptidão da petição inicial, sendo tal nulidade de conhecimento
oficioso. A ineptidão, implicando a nulidade de todo o processo, não
permite, ao contrário do que ocorre com outras nulidades, o aproveitamento do processo. E por isso não se prevê que em tais casos
seja o impugnante notificado para aperfeiçoar a petição já que ela
é desde logo nula. Vejamos agora em concreto se assistia razão ao
julgador para considerar inepta a petição inicial.
No caso vertente o despacho recorrido julgou a petição inepta por
ocorrer a situação de contradição entre o pedido e a causa de pedir
prevista na alínea b) do artigo 193.o do CPC. Referiu para tanto
que na impugnação se pede a anulação do acto tributário invocando-se
como causa de pedir factos que consubstanciam fundamento de oposição à execução. De facto assim é. O que o impugnante pede ao
Tribunal é que julgue procedente a impugnação e anule o acto tributário de liquidação relativo ao IRC de 1997. Para sustentar tal
pedido invoca não exercer a gerência de facto da executada «Tegru - Sociedade Industrial de Máquinas, Lda.», o que poria em causa
a sua responsabilidade subsidiária pela dívida da executada originária,
para que foi citado na execução em 26/09/2003- Ora tais factos integram o fundamento de oposição à execução previsto na alínea b)
do artigo 204.o do CPPT - ilegitimidade da pessoa citada por esta não
ser o próprio devedor que figura no título ou seu sucessor ou, sendo
o que nele figura, não ter sido, durante o período a que respeita a dívida
exequenda, o possuidor dos bens que a originaram, ou por não figurar
no título e não ser responsável pelo pagamento da dívida. Com a impugnação pretende-se obter a anulação total ou parcial de um acto
tributário com fundamento em ilegalidade. Por seu turno com a oposição visa-se invalidar a execução em curso relativamente ao executado
originário ou subsidiário.
Não vindo pois invocada na petição qualquer ilegalidade e sendo
os fundamentos invocados os previstos para a oposição resulta que
ocorre efectiva contradição entre a causa de pedir e o pedido, geradora
de ineptidão da petição. Implicando a ineptidão nulidade insanável
em processo judicial tributário, nos termos do artigo 98.o, n.o 1, alínea a), do CPPT, não é possível, ao contrário do que acontece com
outras nulidades e como pretende o recorrente, o aproveitamento
do processo para prosseguir como oposição, sendo certo que é indiferente apurar da sua tempestividade para o efeito.
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, 7 de Dezembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
Recurso n.o 1169/04. Recorrente: Ministério Público. Recorrida: Sociedade de Despacho Oficial Aduaneiro Orlando Espírito Santo,
L.da Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):
Nestes autos de recurso jurisdicional, interposto da sentença, a
fls 81/82, do M.mo Juiz do T.A.F. de Lisboa, em que são recorrente
o M.o P.o e recorrida a Sociedade de Despacho Oficial Aduaneiro
Orlando Espírito Santo, L.da fazendo apelo ao disposto nos arts.
713.o, n.o 5, e 726.o do C.P. Civil, acorda-se, pelos fundamentos constantes da decisão recorrida, em negar provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 7 de Dezembro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Jorge
de Sousa — Vítor Meira.

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Processo executivo. Compensação. Reclamação. Subida Imediata. Prejuízo irreparável. Art.o 278.o, n.o3, do CPPT.
Doutrina que dimana da decisão:
I — A enumeração do n.o 3 do art. 278.o do CPPT, não
é taxativa.
II — Defendendo a reclamante que tem um crédito sobre o
Estado, susceptível de operar o pagamento da dívida exequenda, através do instituto da compensação, e pedindo
que tal crédito seja atendido no pagamento dessa dívida,
a reclamação contra o acto de indeferimento de tal pretensão deve subir imediatamente, por ser susceptível de
causar prejuízo irreparável à reclamante.
Recurso n.o 1216/04-30. Recorrente: Imobiliária Construtora Grão
Pará, 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. IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA GRÃO PARÁ, SA, com sede
na Rua Castilho, 50, Lisboa, reclamou junto do Tribunal Fiscal e
Administrativo de Lisboa do despacho do Senhor Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais que lhe indeferiu o pedido de pagamento de
dívidas de Contribuição Autárquica e IRC através da compensação,
por alegadamente deter créditos sobre o Estado Português.
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Alegou vícios de violação de lei. Pediu a subida imediata da dita
reclamação.
O M.mo Juiz do 2.o Juízo daquele Tribunal decidiu diferir o conhecimento da reclamação para final, ordenando que os autos voltassem “ao Serviço de Finanças onde pede a execução, devendo ser
remetidos a este tribunal a final”.
Inconformada com esta decisão, a reclamante interpôs recurso para
este Supremo Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
1 - No âmbito dos processos de execução subjacentes, a Recorrente
requereu o pagamento das respectivas dívidas através da utilização
do crédito fiscal que titula sobre o Estado português, mais concretamente, o Ministério das Finanças e o Ministério da Segurança Social.
2 - Estes requerimentos foram todos indeferidos por despacho do
Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
3 - A Recorrente apresentou uma reclamação desses indeferimentos, nos termos do disposto no art. 276.o do CPPT.
4 - A Recorrente requereu a subida imediata da reclamação, com
base em doutrina doutamente defendida pelo Venerando Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, invocando com fundamento a inutilidade da decisão se proferida a final, bem como prejuízo irreparável.
5 - A não subida Imediata da reclamação apresentada permitirá
o prosseguimento dos autos de execução com a consequente penhora
e venda dos bens da Recorrente.
6 - Se isto se verificar, e a final venha a ser dada razão à Recorrente,
esta decisão carecerá de total utilidade porquanto o seu património
já terá sido alienado, tendo apenas a Recorrente direito ao reembolso
do indevidamente pago.
7 - A decisão proferida a final, dando provimento ao peticionado
pela Recorrente em sede de reclamação judicial, não é fundamento
para anulação da venda executiva e devolução do bens penhorados
e vendidos à Recorrente - cfr. arts. 257.o do CPPT e 909.o do CPC.
8 - A venda de bens em processo de execução é sempre feita por
um valor bastante inferior ao valor real.
9 - Assim sendo, como é, a entidade exequente penhorará e venderá
tantos bens quantos os que considere necessários para perfazer o
montante supostamente em dívida.
10 - Isto leva a delapidação do património da Recorrente.
11 - Caso venha a ser dada razão à Recorrente, a final, esta será
apenas reembolsada do indevidamente pago, que não corresponderá,
necessariamente, ao valor dos bens vendidos.
12 - Há aqui um prejuízo irreparável, na medida em que é, até,
impossível de quantificar.
13 - Sobre as questões em apreço nos autos já se pronunciaram
tanto o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, como o próprio
Supremo Tribunal Administrativo, ambos em sentido favorável à pretensão da Recorrente.
14 - Ao não admitir o conhecimento imediato da reclamação em
causa, o Meritíssimo Juiz a quo violou o direito de acesso à justiça
e o disposto no art.o 278.o do CPPT, em conjugação com os arts. 95.o
e 103.o da LGT, bem como no art. 268.o, n.o 4, da CRP.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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2 - A questão a decidir tem a ver com a subida imediata a Tribunal
(e consequente conhecimento) da reclamação apresentada.
Que dizer? Vejamos a lei.
Dispõe o art. 278.o do CPPT:
«1. O tribunal só conhecerá das reclamações quando, depois de
realizadas a penhora e a venda, o processo lhe for remetido a final.
(. . .).
3. O disposto no n.o 1 não se aplica quando a reclamação se fundamentar em prejuízo irreparável causado por qualquer das seguintes
ilegalidades:
a) Inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos ou da extensão com que foi realizada;
b) Imediata penhora dos bens que só subsidiariamente respondam
pela dívida exequenda;
c) Incidência sobre bens que, não respondendo, nos termos de
direito substantivo, pela dívida exequenda, não deviam ter sido abrangidos pela diligência;
d) Determinação da prestação de garantia indevida ou superior
à devida.
(. . .).»
É óbvio que não pode interpretar-se como taxativa a enumeração
do n.o 3 do art. 278.o do CPPT, acima transcrito, sob pena de
inconstitucionalidade.
Admitem-se outras ilegalidades para além das descritas, desde que
de igual magnitude, e susceptíveis de causar prejuízo irreparável ao
interessado.
Ponto é determinar se o despacho de indeferimento em causa é
de molde a causar prejuízo irreparável à recorrente.
Vejamos.
A recorrente, citada para o processo de execução, veio requerer
a extinção da dívida executiva, pedindo a compensação com o crédito
invocado.
Como resulta da lei a compensação por iniciativa do contribuinte
é permitida pelo art. 90.o do CPPT.
A autoridade recorrida defende que não, que a reclamante não
detém o crédito invocado, indeferindo por isso o pedido da recorrente.
Seguir-se-á daqui, como é óbvio, face a tal indeferimento, o prosseguimento da execução.
Será que tal decisão é susceptível de causar prejuízo irreparável
à recorrente?
Entendemos que sim.
Na verdade, e como vimos, a recorrente defende que tem um crédito
sobre o Estado, suficiente para pagamento das dívidas exequendas
através da dita compensação.
Assim, impõe-se apreciar imediatamente esta questão, sob pena
de, prosseguindo o processo, se proceder à penhora e venda dos bens.
Sem que tal penhora, na hipótese de não estar inquinada de qualquer
vício susceptível de reclamação com subida imediata, por não caber
manifestamente na letra e no espírito daquele normativo que atrás
se citou, terminar com a venda do bem.
A acontecer assim, a recorrente só veria a apreciação desta questão
num momento em que estava já consumado a referida venda. Quando,
como vimos, ela alega que tem um crédito sobre o Estado susceptível
de operar uma compensação, com a inerente extinção da execução.
Afigura-se-nos pois que uma situação como a presente justifica
um remédio extremo, como é o recurso com subida imediata.
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Diremos pois que esta concreta situação justifica que se possa dizer
que se está perante uma situação que potencia um prejuízo irreparável
para a recorrente.
Daí que se imponha a subida imediata dos autos a Tribunal, a
fim de que o Tribunal conheça do mérito da reclamação, se a tal
nada mais obstar.
E nem se diga que está descoberto um meio fácil para um qualquer
executado se furtar à penhora dos bens, ao considerar-se a reclamação
impeditiva dessa penhora.
Na verdade, nada impedirá a exequente de socorrer-se de um meio
cautelar (eventual arresto dos bens), na hipótese de estarem reunidos
os pressupostos legais (vide arts. 136.o e 214.o do CPPT).
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a sentença recorrida, prosseguindo os autos para conhecimento imediato da reclamação, se a tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 7 de Dezembro de 2004 . — Lúcio Barbosa (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Reclamação de despacho do chefe da repartição de finanças.
Compensação da dívida com crédito de reembolso.
Doutrina que dimana da decisão:
Existindo um crédito de reembolso do executado pode a administração tributária utilizá-lo no pagamento da dívida,
nos casos previstos no artigo 89.o, n.o 5, do CPPT, sem
necessidade de efectivar a penhora de tal título de crédito.
Recurso n.o 1245/04-30. Recorrente: Interlog-Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S.A. Recorrrida: Fazenda Pública. Relator:
Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):
“Interlog - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.” reclamou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa do despacho
do chefe da repartição de finanças que lhe indeferiu a arguição de
nulidade por falta de citação no processo executivo, invocando falta
de audição prévia, nulidade de citação e afectação de um cheque
de reembolso ao pagamento de parte da dívida exequenda sem previamente ter sido citado.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi julgada parcialmente procedente a reclamação.
Não se conformando com o decidido recorreu aquela reclamante
para este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes
conclusões:
1. A douta Sentença violou o disposto no n.o 2 do artigo 165.o
do CPPT, do qual se extrai que a falta de citação no processo de

execução fiscal implica a anulação do processado subsequente, designadamente da compensação sub judice.
2. A douta Sentença interpretou e aplicou erradamente o disposto
no artigo 89.o, n.os 1 e 5, do CPPT, do qual se extrai que a compensação
pressupõe necessariamente que o titular do crédito tributário seja
executado em processo de execução fiscal à data da efectivação do
reembolso.
3. A douta Sentença recorrida omitiu indevidamente o disposto
no n.o 2 do artigo 267.o do CPC, do qual se extrai que, quando no
o
n. 1 do artigo 89.o do CPPT se fala em “créditos do executado”,
essa a expressão não pode deixar de obrigar que o titular do crédito
tributário, à data do reembolso, haja sido validamente citado para
qualquer processo de execução fiscal, pois só então é “executado”.
4. A douta Sentença incorre em contradição quando, por um lado,
admite que não se poderia passar à fase de penhora (por falta de
citação do executado) e, por outro, omite que a compensação concretamente efectuada efectivou-se precisamente por meio de um acto
de penhora (de título de crédito emitido pela AF) nos termos do
artigo 226.o do CPPT.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso por a compensação de
dívidas de tributos por iniciativa da administração fiscal não depender
da instauração da execução, mas, mesmo que assim se não entendesse,
não nascer a execução com a citação nem depender a compensação
da mesma.
Cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1. Contra a reclamante foi instaurada a execução fiscal n.o
3328-01/100452.2 para pagamento de IRC de 1995 no montante de
45.176.082$00, bem como a execução fiscal n.o 3328-01/102786.7 para
pagamento de Imposto de selo no montante de 5.661.934$00 (77 e
78).
2. No primeiro processo de execução fiscal para citação da reclamante foi remetida, em 14/2/2001, carta registada com aviso de
recepção para a Rua Prof. Mira Fernandes, lote 20, 21 r/c 1900 Lisboa,
a qual veio devolvida pelos CTT, em 15/2/2003, com a indicação “informaram que já não se encontra na morada indicada 15/2/2003
(fls. 68).
3. No segundo processo de execução fiscal para citação da reclamante foi remetida carta registada com aviso de recepção, em
18/10/2001, para a Rua Prof. Mira Fernandes, lote 20, 21 r/c 1900
Lisboa, a qual veio devolvida pelos CTT, em 25/10/2001, com a indicação “mudou-se” (fls. 69).
4. Esta última execução foi apensa à primeira mediante termo de
apensação de 23/10/2001, perfazendo a quantia exequenda a totalidade
de 50.838.016$00 (fls. 70).
5. Nesta mesma data foi emitido mandado de citação pessoal por
funcionário, nos termos de fls. 71, tendo sido lavrada a certidão de
diligência de fls. 72, cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido.
6. Em 4/9/2003 foi ordenada a aplicação, por compensação, por
conta da dívida exequenda de IRC, de um reembolso de IRC, no
valor de euros 91.749,89 existente a favor da executada (fls. 73).
7. Em 24/10/2003 deu-se execução à referida compensação (fls.
74).
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8. Dá-se aqui como reproduzido o documento de fls. 54 a 56 “DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÕES” entregue pela reclamante no serviço de finanças Lisboa 9 em 1/8/97.
9. A reclamante, em requerimento apresentado ao CRF, arguiu
a nulidade insanável da falta de citação e requereu a anulação de
todo o processado (fls. 25 e 26).
10. Sobre este requerimento recaiu o despacho do CRF de fls.
34 a 36, cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido.
11. Deste despacho foi a reclamante notificada por oficio emitido
em 10/12/2003 e remetido por carta registada (fls. 33 a 37).
12. Apresentou a reclamante o requerimento de fls. 35, remetido
ao serviço de finanças por carta registada em 19/12/2003, solicitando
a notificação de todos os documentos invocados no despacho supra
referido, bem como a informação dos meios e prazos de reacção
contra o mesmo.
13. Por ofício emitido em 5/1/2004 e remetido por carta registada
com A/R foi dado cumprimento ao solicitado pela reclamante (fls.
40 e segs.).
14. A reclamação foi apresentada em 16/1/2004 (fls. 4).
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
Como se vê das conclusões das alegações supra transcritas a recorrente assenta o seu recurso na falta de citação no processo executivo
anterior à compensação, daí retirando que ainda não era executado
e que, assim, não podia haver compensação por esta dever realizar-se
por penhora de título de crédito.
Prescreve o artigo 89.o, n.o 1, do CPPT que os créditos do executado
resultantes de reembolso são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à administração tributária, salvo se pender
reclamação, impugnação, recurso, oposição à execução, ou se a dívida
exequenda estiver a ser paga em prestações e estiver garantida. E
o n.o 5 estabelece que, no caso de já estar instaurado processo de
execução, tal compensação se efectua através da emissão de título
de crédito destinado ao pagamento da dívida exequenda e acrescido.
Resulta pois do que fica referido que, contrariamente ao que a
recorrente pretende, não é necessário haver citação para que se possa
proceder à compensação. De onde se terá de concluir que a eventual
falta de citação no processo executivo não seria impeditiva da compensação. É certo que este artigo não se mostra muito claro ao referir
no n.o 1 o reembolso de créditos do executado e no n.o 5 admitir
implicitamente que a execução pode ainda não estar instaurada, mas,
contrariamente ao que a recorrente pretende, não é a citação que
determina a existência da execução. Já antes dela se verificar há execução que se inicia com a respectiva instauração com base em certidão
da dívida, como se refere no artigo 88.o, n.o 4, do CPPT, sendo a
citação um acto posterior a ordenar no prazo de 24 horas após o
registo como estipula o artigo 188.o, n.o 1, do mesmo diploma legal.
Não pode por isso pretender-se que não se é executado enquanto
não houver citação. Mas havendo execução, pode fazer-se a compensação sem necessidade de efectuar penhora do título de crédito,
aplicando-se o montante do crédito no pagamento da dívida exequenda
e acrescido, conforme determina expressamente o n.o 5 do artigo 89.o
citado, que não é incompatível com o disposto no artigo 226.o do
CPPT que tem um âmbito mais vasto por se referir à generalidade
dos títulos de crédito. Tendo a sentença recorrida decidido desse
modo não há que fazer-lhe qualquer censura.
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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, 7 de Dezembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — Brandão
de Pinho — Jorge de Sousa. (vencido nos termos da declaração de
voto anexa).
Declaração de voto
Votei a decisão, mas não a totalidade da fundamentação.
Para ser viável a compensação não é necessário que tenha ocorrido
a citação no processo de execução fiscal, mas é necessário que ele
tenha sido instaurado.
A comparação do texto do número que do art.o 89.o do C.P.P.T.,
em que se alude aos “créditos do executado ” com o número do
art.o 110.o-A do C.P.T., que era a norma equivalente antecedente,
não deixa dúvidas de que se pretendeu restringir a compensação aos
casos em que há já um “executado”, pois esta expressão substituiu
a anterior de “beneficiário que seja simultaneamente devedor de impostos”, fórmula esta adequada a exprimir a possibilidade de compensação em relação à generalidade dos devedores fiscais.
Por outro lado, não se pode admitir que ocorra a privação coerciva
de um direito de crédito, como sucede nos casos de compensação
forçada previstos no art.o 89.o, sem que sejam concedidas ao afectado
por ela todas as possibilidades de defesa que são concedidas à generalidade dos executados fiscais.
Assim, a interpretação do art.o 89.o que restringe a compensação
aos casos em que já há um “executado”, atribuindo-lhe na respectiva
execução fiscal todos os direitos de defesa dos executados, para além
de ser a que tem mais adequado suporte no texto do seu n.o 1 e
se impõe em face da devolução que esta norma representa em relação
ao anterior art.o 110.o-A do C.P.T. é a única que se compagina com
o princípio constitucional da igualdade.
Por isso, à compensação seguir-se-á o processo de execução fiscal
em termos idênticos os da penhora de créditos prevista no art.o 226.o
do C.P.P.T.
A compensação antes da instauração da execução fiscal só será
possível nos termos do art.o 90.o do C.P.P.T.
Jorge de Sousa.

Acórdão de 7 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Manifestações de fortuna. Valor de aquisição.
Doutrina que dimana da decisão:
Não contendo a tabela inserta no artigo 89.o-A da LGT qualquer indicação do que se deve entender por valor de aqui-
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sição, não pode a administração fiscal pretender que nesse
valor se incluem os montantes pagos de sisa e encargos
com a escritura, por tal entendimento não ter na letra da
lei um mínimo de correspondência, sendo certo que o próprio
CIRS, no artigo 46.o, n.o 1, considera valor de aquisição
o que tiver servido para efeitos de liquidação da sisa, isto
é, o preço do imóvel.

Recurso n.o 1248/04-30 em que são recorrentes o Ministério Público
e Director-Geral dos Impostos, recorrida Patrícia Martins Teles
e de que foi relator, Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Patrícia Martins Teles impugnou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela a fixação do rendimento tributável em IRS do ano
de 2002 através da aplicação de métodos indirectos.
Por sentença da M.ma Juíza daquele Tribunal foi a impugnação
julgada procedente, anulando-se a decisão recorrida.
Não se conformando com o decidido recorreram o Ministério Público e o Director-Geral dos Impostos para este Supremo Tribunal
Administrativo, formulando, respectivamente, as seguintes conclusões:
Recurso do Ministério Público:
1 - No conceito legal “valor de aquisição” de um imóvel a que
se refere o n.o 4 do art. 89o-A da LGT cabe todo o montante despendido na compra do bem, nomeadamente, além do preço da coisa,
os encargos com a escritura e o montante pago a título de imposto
de sisa.
2 - A sentença recorrida não perfilhando tal entendimento violou
o art. 89o-A da LGT.
3 - Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que julgue
improcedente o recurso interposto por Patrícia Martins Teles.
4 - Com o que se julgará procedente, como é de lei e de justiça,
o nosso recurso aqui interposto.
Recurso do Director-Geral dos Impostos:
1 - A douta sentença recorrida fez uma incorrecta interpretação
e aplicação da lei aos factos ao fazer uma interpretação meramente
literal do artigo 89.o-A da LGT, devendo, em consequência, ser
revogada.
2 - A interpretação das normas fiscais está sujeita às regras consagradas nos artigos 11.o da LGT e 9.o do Código Civil.
«(. . .) 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, havendo dúvidas sobre o sentido das normas a aplicar “deve atender-se à substância económica dos factos tributários».
3 - No caso sub judice a substância económica é a capacidade
contributiva que subjaz à manifestação de fortuna (aquisição do bem
que a exibe).
4 - O conceito de “valor de aquisição” utilizado no n.o 1 da Tabela
constante do n.o 4 do artigo 89.o-A da LGT integra necessariamente,
pois, o preço de aquisição, o imposto da sisa e as despesas de escritura.
5 - A douta sentença recorrida enferma de vício de violação de
lei por erro nos pressupostos de direito, devendo, por isso, ser
anulada.»

Cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1. Por decisão datada de 18-02-2004, o Sr. Director-Geral dos Impostos fixou à Recorrente, para o ano de 2002, o conjunto de rendimentos líquidos, no montante de 122.844,65 Euros, por recurso aos
métodos indiciários - documento n.o 2 (Nota de fixação/alteração)
junto com a petição.
2. A fundamentação da decisão foi remetida para a informação
24/2003 da Direcção-Geral dos Impostos - Gabinete do Director-Geral, cujo teor dou aqui por reproduzido.
3. A Recorrente, oportunamente, entregou no serviço competente
a sua declaração modelo 3 de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares, do ano de 2002, na qual mencionou no anexo A - Rendimentos de Trabalho Dependente - 1.115,03 euros e no anexo F
- Rendimentos Prediais - 66.054,45 euros.
4. A Recorrente, por escritura pública de 18-01-2002, comprou várias fracções autónomas, pelo preço de 554.164, 47 euros.
5. Pagou de sisa pela transacção referida em 4) 55.416,45 euros
e 4.642,32 euros de despesas de escritura.
6. A decisão referida em 1) foi notificada à Recorrente em
09-03-2004, por carta registada com aviso de recepção - fls. 58 a
60.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A divergência suscitada no recurso entre os recorrentes e a sentença
recorrida respeita ao conceito de valor de aquisição para efeitos do
artigo 89.o-A da LGT e sobre quais os elementos que para tal deverão
ser considerados.
O artigo 89.o-A da LGT, na parte aqui relevante, preconiza a avaliação indirecta da matéria colectável quando sejam declarados rendimentos que mostrem uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão constante da tabela nele contida. Nessa tabela considera-se rendimento padrão, no caso de imóveis
de valor de aquisição igual ou superior a 50.000 contos (correspondentes a 249.398,95 euros), 20% do valor de aquisição. Neste artigo
não se indica como se deve interpretar a expressão “valor de aquisição”
e daí resulta a divergência de entendimentos questionada nos autos.
A questão é especialmente relevante porque, se se entender que o
valor de aquisição é o valor da venda não existe a desproporção
que justifique a avaliação indirecta nos termos deste artigo. Se porém
se entender que a sisa paga e o custo da escritura se integram no
valor de aquisição já se verificará a desproporção superior a 50%
referida, justificativa de tal avaliação.
Prescreve o artigo 11.o, n.o 1, da LGT que “Na determinação do
sentido das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as mesmas
se aplicam, são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis. E o art.o 9.o do C. Civil prescreve que
a interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir
a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo em conta a unidade
do sistema jurídico, as circunstâncias em que foi elaborada e as condições temporais de aplicação (n.o 1), salvaguardando, porém, não
poder ser considerado pelo intérprete um pensamento legislativo que
não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda
que imperfeitamente expresso (n.o 2). Face a estes princípios gerais
de interpretação vejamos agora que entendimento dar à norma em
causa relativamente ao conceito de “valor de aquisição”.
Que em sentido literal o valor de aquisição é o que for pago pelo
comprador ao vendedor parece não oferecer dúvidas. Mas será esse
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o entendimento a dar à expressão para efeitos da tabela inserta no
artigo 89.o-A da LGT? No caso vertente está em causa a tributação
em IRS. Por isso, vejamos o que consta das normas do respectivo
código referentes a situações diferentes mas que poderão ajudar na
interpretação do sentido da expressão em causa. No artigo 46.o, n.o 1,
do CIRS, cuja epígrafe é “Valor de aquisição a título oneroso de
bens imóveis”, consigna-se, para efeitos de mais-valias, que “se o bem
imóvel houver sido adquirido a título oneroso, considera-se valor de
aquisição o que tiver servido para efeitos de liquidação da sisa”. E
no artigo 51.o, al. b), do mesmo código, sob a epígrafe “Despesas
e encargos”, também para efeitos de mais-valias, refere-se que ao
valor de aquisição acrescem as despesas necessárias e efectivamente
praticadas, inerentes à alienação. Ora, como diz a sentença recorrida,
se ao valor de aquisição acrescem as despesas tal significa que estas
se não contém naquele valor, sendo algo que, para aquele efeito,
acrescerá, mas que não tem necessariamente que acrescer em outros
casos. Afigura-se-nos por isso que, sendo distintos o valor de aquisição
e os encargos e referindo a tabela apenas o valor de aquisição, a
interpretação pretendida pelos recorrentes não tem, in casu, um mínimo de correspondência na letra da lei, não podendo por isso sufragar-se tal entendimento. Não havendo correspondência na letra
da lei, ainda que mínima, não há que recorrer aos demais elementos
de interpretação das normas. Tendo a sentença recorrida julgado desse
modo a situação, fê-lo correctamente.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento a ambos os
recursos, assim mantendo a sentença recorrida.
Custas apenas pelo Director-Geral dos Impostos com 1/6 de
procuradoria.
Lisboa, 7 de Dezembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — Jorge
de Sousa — Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Isenção de sisa - artigo 15.o-A do CIMSISSD.
Doutrina que dimana da decisão:
Nos casos de benefícios fiscais dependentes de reconhecimento,
o recurso contencioso do acto que recair sobre o pedido
de reconhecimento é autónomo em relação à impugnação
do acto de liquidação, não podendo a questão do direito
ao beneficio ser discutida no processo de impugnação.
Recurso n.o 211/04-30. Recorrente: MITSUBISHI MOTORS DE
PORTUGAL, S. A.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
MITSUBISHI MOTORS DE PORTUGAL, SA, com sede em Vila
Franca de Xira, recorre do acórdão do TCA de fls. 270-278, que,
dando provimento a recurso da Fazenda Pública, julgou improcedente
esta impugnação judicial, deduzida por tal sociedade contra liquidação
de sisa efectuada pela RF de Abrantes, com fundamento, em suma,
em isenção desse imposto.
Culmina a atinente alegação com as seguintes conclusões:
1 - A MMP, ora alegante, requereu, ao abrigo do n.o 26 do art.o 11.o
do CIMSISSD, a isenção do pagamento do imposto municipal de
sisa que fosse devido pela aquisição de um prédio urbano, sito na
freguesia do Tramagal - Abrantes;
II - O Ministério da Indústria e Energia informou que a actividade
industrial em causa é de superior interesse económico e social;
III - O Ministério do Planeamento e da Administração certificou
que o concelho de Abrantes é uma região das economicamente mais
desfavorecidas;
IV - Por despacho do Subdirector-geral da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, foi indeferido o pedido de isenção do pagamento do imposto municipal de sisa, invocando-se não ser a requerente, ora alegante, a entidade que exerce no imóvel a actividade
industrial;
V - A análise e interpretação do n.o 26.o do art.o 11.o do CIMSISSD
deve ser efectuada numa tríplice perspectiva, sempre atendendo aos
bens objecto da transmissão.
A saber:
- A localização em região mais desfavorecida;
- A afectação do bem ao exercício de uma actividade industrial;
- A actividade exercida ser considerada de superior interesse económico e social.
VI - O concelho de Abrantes, a que pertence a freguesia do Tramagal, onde se encontra localizado o prédio em causa, constitui uma
região economicamente das mais desfavorecidas;
VII - A actividade exercida foi considerada pela Direcção-Geral
da Indústria de superior interesse económico e social;
VIII - O n.o 6 do art.o 16.o do CIMSISSD determina como causa
da perda do benefício atribuído o facto de os bens não terem o destino
que condicionou a isenção dentro do prazo de 4 anos;
IX - Trata-se de uma isenção condicionada ao exercício de uma
actividade industrial, porque a sua relevância económica e social, bem
como a região de localização do imóvel já tinham sido devidamente
certificadas;
X - A lei não impõe como pressuposto da concessão do beneficio
de isenção de sisa que o adquirente do imóvel nela exerça directamente
uma actividade industrial (art.o 11.o, n.o 26, do CIMSISSD);
XI - A lei também não impõe que o exercício dessa actividade
industrial seja contemporâneo da transacção do imóvel, antes concedendo aos adquirentes dos bens imóveis um prazo de 4 anos para
afectação desses bens a uma actividade industrial (art.o 16.o, n.o 5,
do CIMSISSD);
XII - Ao indeferir a isenção quando se encontravam reunidos os
pressupostos legais, o acto do Subdirector-Geral da DGCI ficou ferido
de insanável ilegalidade;
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XIII - Essa ilegalidade vai repercutir-se no ato tributário de liquidação, consequenciando a sua ilegalidade;
XIV - A impugnação judicial da liquidação é o meio processual
adequado, em face dos arts. 118.o e 120.o do CPT, para obter a anulação de um acto tributário ilegal;
XV - Face ao exposto, o acto de liquidação do imposto municipal
de sisa está ferido de ilegalidade, por violação do disposto nos artigos 26.o, n.o 11, 15.o-A, 16.o, n.o 5, e 115.o, todos do CIMSISSD.
XVI - O DRFP, nas suas alegações de recurso para o TCA, não
contestou, nem referiu qualquer discordância com os fundamentos
de facto e de direito aduzidos na sentença do TT que decidiu em
1.a instância;
XVII - O DRFP, nas suas conclusões das alegações de recurso,
alheou-se completamente dos fundamentos da sentença recorrida;
XVIII - Não tendo o DRFP alegado nas suas conclusões os fundamentos da decisão recorrida que pretende atacar, não podia o TCA
conhecer esses fundamentos;
XIX - Não tendo o DRFP atacado nas conclusões das alegações
de recurso para o TCA, nem a fundamentação de facto, nem a fundamentação de direito da decisão recorrida, que levou à procedência
da impugnação e 1.a instância, essa decisão consolidou-se na ordem
jurídica, com consequente insucesso do recurso para o TCA;
XX - Improcede o recurso que não ataca os fundamentos da decisão
recorrida, porquanto dos não atacados resulta ter esta transitado em
julgado com esses fundamentos;
XXI - O recurso apresentado pelo DRFP, do qual resultou a decisão
recorrida, tinha por fim impugnar a decisão do TT de 1.a Instância,
logo o seu fundamento teria de cingir-se à decisão atacada;
XXII - O DRFP, no recurso apresentado no TCA, não invocou
qualquer vício nos fundamentos que constituem o suporte jurídico
da sentença da 1.a instância recorrida, pelo que inexiste específica
crítica à legalidade daquela decisão que justificasse a sua apreciação
em sede de recurso;
XXIII - A decisão recorrida, no seu ponto 1.2, delimita como questão a decidir «saber se foi ou não legal o despacho do Subdirector-Geral acima identificado que denega a isenção e, consequentemente, a manutenção da liquidação efectuada»;
XXIV - O objecto da impugnação judicial é o acto de liquidação
do imposto municipal de sisa e não o acto administrativo de indeferimento do pedido de isenção da sisa praticado pelo Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos;
XXV - O próprio Desembargador que fez voto vencido expresso
declarou o erro dos seus colegas Desembargadores do TCA: curiosamente, o acórdão, ao que parece, elege nos presentes autos de impugnação judicial, como questão a decidir uma questão que só pode
ser decidida em autos de recurso contencioso.
XXVI - São inúmeros os vícios que fundamentam o presente recurso
e que, necessariamente, constituirão alicerce da sua procedência, revogando-se o acórdão recorrido.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA entende que «o julgado deve ser confirmado, mas
com a fundamentação posta no voto de vencido, onde se faz a melhor
interpretação da lei.»
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
1. Por escritura outorgada em 31.III.1993, a impugnante, por intermédio dos seus legais representantes, declarou adquirir a META-
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NOVA - Comércio e Gestão de Imóveis, SA, pelo preço de esc.
400 000 000$00, um prédio urbano situado em Coelheira, freguesia
do Tramagal, concelho de Abrantes, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Abrantes sob o n.o 42 409 do L.o B-107 e inscrito
na matriz predial respectiva sob o art. 1 489, com o valor patrimonial
de esc. 229 500 000$00.
2. Em 27.I.1993, com relação à transmissão identificada em 1., a
impugnante apresentou na RF de Abrantes/2 pedido de concessão
do beneficio de isenção do pagamento de sisa, por entender reunidos
os requisitos impostos pelo n.o 26 do art.o 11.o do CIMSISSD.
3. Os serviços da DF de Santarém, concordando com o requerido
e manifestando-se no sentido de que o mesmo deveria ser deferido,
enviaram o requerimento que integrava o pedido aludido em 2. para
a DGCI, tendo a 4.a Direcção de Serviços desta oficiado ao Director-Geral da Indústria no sentido de que esta Direcção-Geral determinasse se a actividade da impugnante poderia ser considerada
«de superior interesse económico e social».
4. A Direcção-Geral da Indústria, após formular dois pedidos de
esclarecimento à impugnante, que esta satisfez, juntando documentação instrutória, enviou ao Director-Geral das Contribuições e Impostos o ofício que se mostra junto a fls. 75, onde, além do mais,
informa que «a actividade exercida pela firma é de superior interesse
económico e social».
5. No âmbito da preparação da decisão do pedido formulado pela
impugnante, a DGCI oficiou, ainda, ao Director-Geral do Departamento Central de Planeamento, perguntando se a região onde se
situava o imóvel em causa «... é das economicamente mais desfavorecidas», ao que este respondeu afirmativamente, nos moldes do
documento de fls. 77.
6. De posse desses elementos, por despacho de 30.III.1993, da autoria (por subdelegação) do Subdirector-Geral das Contribuições e
Impostos, foi indeferido o pedido de isenção aludido em 2.
7. A decisão referida em 6 apoiou-se no entendimento de que
o art.o 11.o, n.o 26, do CIMSISSD pressupunha que a sociedade adquirente destinasse o imóvel ao exercício da sua actividade industrial,
o que, na situação da impugnante, não sucedia, porquanto a actividade
seria exercida por outra empresa, a TRAMAGAUTO - Montagem
e Fabricação de Automóveis, Lda.
8. No dia 31.III.1993, por referência à aquisição identificada em
1, foi efectuada a liquidação de sisa na importância de
esc. 40 000 000$00, que foi paga pela impugnante, na Tesouraria da
FP de Abrantes, através do conhecimento n.o 81/920, da mesma data.
9. Por documento escrito e datado de 01.IV.1991, a impugnante
e a TRAMAGAUTO celebraram um contrato que intitularam «Contrato de Montagem de Viaturas Automóveis», que se encontra junto
a fls. 68/74.
10. Este documento, bem como a cópia do pacto social da TRAMAGAUTO, figuraram entre a documentação instrutória aludida
em 4.
11. Com data de 01.II.1991, por escrito, foi firmado o «contrato»
junto a fls. 93-106, registando-se a presença entre os outorgantes da
impugnante (quarta) e da identificada TRAMAGAUTO (quinta).
12. No contrato, aponta-se que a impugnante pretendia aumentar
a capacidade de produção de veículos que comercializava, tendo, para
o efeito, constituído a TRAMAGAUTO, sociedade que tinha como
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objecto a fabricação e montagem de veículos automóveis e acessórios
e que era do interesse dos demais outorgantes associarem-se àquelas
duas.
13. Em 25.III.1991, foi outorgada a escritura de «cessão de posição
contratual e alteração parcial do contrato de arrendamento» fotocopiada a fls. 107-111, de que resulta a decisão de cedência à TRAMAGAUTO da posição contratual de arrendamento do prédio urbano
composto por edifício fabril situado no lugar e freguesia de Tramagal
e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o art. 1489.
14. A constituição da sociedade TRAMAGAUTO - Montagem e
Fabricação de Automóveis, Lda. mostra-se registada pela
Ap. 19/900717, com um capital de esc. 500 000$00, detendo a aqui
impugnante uma quota no valor de esc. 450 000$00 e sendo outra,
de esc. 50 000$00, da titularidade de um sócio (pessoa) individual.
15. A gerência seria assegurada por entre um a sete gerentes, sendo
a maioria obrigatoriamente designada pela sócia MITSUBISHI.
16. Pela Ap. 01/910422, entre o mais, foi registado o aumento do
capital social da TRAMAGAUTO para esc. 500 000 000$00, cifrando-se a quota (unificada) detida pela ora impugnante em
esc. 375 000 000$00.
17. Pelas Ap. 13/930707 e 14/930707, foram registadas a favor da
MITSUBISHI cessões de duas quotas na TRAMAGAUTO, nos valores de esc. 90 000 000$00 e 17 500 000$00.
Exposto o quadro factual disponível, debrucemo-nos, porque logicamente prioritária, sobre a questão suscitada pela Rct. nas conclusões XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e XXII, qual é a da inexorável improcedência do recurso interposto pela Fazenda Pública
da sentença da 1.a instância para o TCA, em virtude de, nas conclusões
da atinente alegação, se ter alheado completamente dos fundamentos
da decisão recorrida.
No artigo 7.o do arrazoado alegatório da FP, a fls. 236-239, refere-se
que «estando em causa o indeferimento do pedido de isenção, o meio
processual próprio seria o recurso contencioso da decisão administrativa, nos termos legais, e não a impugnação da liquidação, que
foi legalmente efectuada com base na declaração da ora impugnante.»
E, de seguida, expõem-se as
«Conclusões:
- A liquidação do imposto de sisa foi legal e atinente a todos os
procedimentos tributários cominados legalmente.
- O indeferimento da pretensão da isenção foi legal e atinente
a todos os procedimentos administrativos e tributários cominados
legalmente.
- A aquisição apenas operou uma mudança de senhoria da entidade
produtora.
- A aquisição teve como objectivo extinguir os ónus que impendiam
sobre o prédio.
- A impugnante e a sua arrendatária têm personalidades jurídicas
distintas.
- O investimento produtivo já tinha sido anteriormente realizado
pela arrendatária.
- Não existiu aumento expressivo de produção após a aquisição.
- Não existiu aumento expressivo dos postos de trabalho após a
aquisição.»
Do que vem de consignar-se emerge, com meridiana clareza, que
a Fazenda Pública atacou, perante o TCA, a sentença do TT de 1.a Ins-
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tância de Santarém, desde logo, por ter conhecido de mérito. E que,
a seu ver, o meio processual próprio seria o recurso contencioso da
decisão administrativa, não a impugnação judicial. Ao que acresce
que, tendo-se concluído naquela que a impugnante «estava em condições de beneficiar de isenção de sisa, ao abrigo do disposto no
n.o 26 do art. 11.o do CIMSISSD, pelo que foi ilegal a liquidação
do mesmo tributo», tal é rechaçado pela FP logo na 1.a parte da
1.a conclusão da sua alegação - «a liquidação do imposto de sisa
foi legal ...» - e na 1.a parte da seguinte - «o indeferimento da pretensão
da isenção foi legal ...».
Concede-se que tal alegação e conclusões não são modelares, mas
isso não permite afirmar que a então recorrente FP «se alheou completamente dos fundamentos da decisão recorrida».
Como assim, improcedem as conclusões XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI e XXII.
Debrucemo-nos sobre as restantes.
Emerge do probatório (itens 2 e 6) que a impugnante/Rct. requereu,
em 27.I.1993, isenção do pagamento de sisa em relação à transmissão
imobiliária titulada por escritura outorgada em 31.III.1993, pelo preço
de esc. 400 000 000$00, de um prédio urbano situado em Coelheira,
freguesia do Tramagal, concelho de Abrantes, descrito na Conservatória do Registo Predial de Abrantes sob o n.o 42 409 do L.o B-107
e inscrito na matriz predial respectiva sob o art. 1489, com o valor
patrimonial de esc. 229 500 000$00. E que, por despacho de 30.III.1993,
da autoria (por subdelegação) do Subdirector-Geral das Contribuições
e Impostos, foi indeferido tal pedido de isenção.
E, na verdade, nos termos do artigo 15.o-A do CIMSISSD, a isenção
em foco tinha de ser requerida pela sociedade interessada, em vista
do seu reconhecimento por despacho do Ministro das Finanças, sendo
que, em caso de indeferimento, a contribuinte dispunha da imediata
reacção do recurso contencioso, a interpor no prazo de dois meses.
E, como bem nota Lopes de Sousa a pp. 320 do seu CPPT Anotado,
4.a edição, «nestes casos de benefícios fiscais dependentes de reconhecimento, o recurso contencioso do acto que recair sobre o pedido
de reconhecimento é autónomo em relação à impugnação do acto
de liquidação, não podendo a questão do direito ao beneficio ser
discutida no processo de impugnação.»
«O reconhecimento tem eficácia constitutiva e não meramente declarativa, pelo que, se não for obtido o reconhecimento, por via administrativa ou em impugnação contenciosa do acto que o negar,
não poderá o benefício fiscal ser considerado na liquidação do tributo
a que respeitar» - op. cit., p. 318.
A falada isenção não estava, pois, dependente de um mero juízo
declarativo, antes, de um juízo que, embora vinculado à lei, tem eficácia
constitutiva, quer dizer, a respectiva decisão é, ela própria, condição
legal da isenção.
Em tais hipóteses, há, pois, que obter decisão administrativa, quanto
à isenção, em sentido favorável, ou contenciosamente, através de recurso contencioso, do acto que a denegue.
Não se tendo, assim, obtido, por decisão administrativa, ou em
via de recurso contencioso, a pretendida isenção, não se poderá impugnar, com fundamento nesta, o acto tributário consequente.
Pelo que improcede necessariamente a impugnação judicial.
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Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se, conquanto com diversa fundamentação, o acórdão recorrido em que esta impugnação judicial foi julgada improcedente.
Custas pela recorrente, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Mendes Pimentel (relator) —
Vítor Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Taxa devida à Segurança Social relativamente a trabalhadores
agrícolas.
Doutrina que dimana da decisão:
É ilegal o artigo único do Decreto Regulamentar n.o 9/88,
de 03.III, no segmento em que, acrescentando um n.o 2
ao artigo 4.o do Decreto Regulamentar n.o 75/86, de 30.XII,
o fez em contrariedade com o estatuído nos artigos 5.o e
6.o do DL n.o 401/86, de 02.XII.
Recurso n.o 313/04-30. Recorrente: A. A. Ferreira, S. A.; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes
Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
A. A. FERREIRA, SA, com sede na Rua da Carvalhosa, 19, em
Vila Nova de Gaia, inconformado com a sentença do TT de 1a Instância de Viseu que julgou improcedente esta impugnação judicial
por si deduzida contra liquidação feita pelo CRSS de Vila Real no
montante de 1 072 034$00, referente a contribuições para a Segurança
Social - Agosto de 2000, vem até nós, culminando a sua alegação
de recurso com as seguintes conclusões:
1.a O n.o 2 do artigo 4.o do Decreto Regulamentar n.o 75/86, que
foi introduzido pelo Decreto Regulamentar n.o 9/88, é ilegal, porque
viola o n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 401/86;
2.a Esta disposição regulamentar é também inconstitucional, por
força do actual n.o6 do artigo 112.o da Constituição (o então n.o 5
do artigo 115.o da Constituição).
3.a A sentença objecto do presente recurso jurisdicional, ao aplicar,
in casu, o referido n.o 2 do artigo 4.o do Decreto Regulamentar
n.o 75/86, que foi acrescentado pelo Decreto Regulamentar n.o 9/88,
incorreu em erro de julgamento.
4.a A sentença fez essa aplicação ao considerar que um acto de
liquidação de contribuições para a segurança social baseado nesse
n.o 2 do artigo 4.o é válido.

Nestes termos, deve ser revogada, por erro de julgamento, a sentença de que agora se recorre, sendo julgada procedente a impugnação
sub judice.
Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui:
A) As decisões proferidas pelos Tribunais Tributários de 1.a Instância apenas são recorríveis se o valor da causa ultrapassar um quarto
da alçada dos Tribunais Judiciais de 1.a Instância.
B) O valor atendível para efeitos de recurso não é o indicado pelas
partes, mas, sim, aquele que resulta do valor efectivo da causa, determinado pela utilidade potencial do processo, no caso, o valor da
anulação parcial.
C) O despacho que admitiu o recurso ofendeu o citado n.o 4 do
artigo 280.o do CPPT.
D) A decisão que admitiu o recurso não vincula este Tribunal.
Nestes termos, o recurso deverá ser rejeitado.
O distinto PGA entende que «o recurso e a questão da alçada
posta nas contra- alegações não merecem provimento».
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
1- Em 15.IX.2000, a impugnante procedeu ao pagamento de contribuições para a Segurança Social no montante de 1 072 034$00,
referente ao mês de Agosto de 2000, aplicando a taxa de 34,75%
(taxa social única).
II - A impugnação foi deduzida em 16.X.2000, sem ter sido precedida de reclamação graciosa.
Exposta a factualidade disponível, cabe referir que duas são as
questões decidendas.
A primeira prende-se com a (ir)recorribilidade da sentença impugnada e é suscitada pela Rcd.a Fazenda Pública com base no valor
atendível para efeitos de recurso, que entende ser o da diferença
entre a taxa tida em conta na liquidação em causa e a que a Rct.
entende aplicável - E 884,80, valor adentro do da alçada dos tribunais
tributários de 1a instância: E 935,25.
A questão de fundo é a de saber qual a taxa devida à Segurança
Social relativamente a trabalhadores agrícolas ao serviço da impugnante/recorrente - se, como entendido pelo CRSS de Vila Real, a
de 34,75%; se a de 32,5% para trabalhadores diferenciados e a de
29% para indiferenciados. Dito de outro modo, se pode, efectivamente, ser aplicado o disposto no artigo único do Decreto Regulamentar n.o 9/88, de 03.III, no segmento em que alterou o artigo 4.o
do Decreto Regulamentar n.o 75/86, de 30.XII, o qual, por sua vez,
regulamentara o DL n.o 401/86, de 02 de Dezembro.
Estas duas questões foram dilucidadas em diversos arestos desta
Secção, de modo uniforme - inter alia, nos tirados, em 13 de Outubro
último, nos recursos n.os 311/04-30, 332/04-30 e 374/04-30.
Bem assim, no de 16.V1.2004 - rec. n.o 297/04-30 (cujas conclusões
e contra- alegações são idênticas às do presente recurso), cuja desenvolvida fundamentação inteiramente subscrevemos, não só em nome da certeza e da segurança do direito, mas, também e sobretudo,
em atitude de adesão.
Merecendo, pois, este acórdão o nosso inteiro aplauso, passamos,
com vénia, a transcrevê-lo.
«A primeira questão a decidir respeita à (ir)recorribilidade da sentença impugnada, e é suscitada pela recorrida Fazenda Pública com
base no valor atendível para efeitos de recurso.
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Defende a Fazenda Pública que, sendo o âmbito da impugnação
circunscrito à parte da liquidação que excede a taxa pretendida pela
recorrente - de 32,5% ou 29%, contra os 34% aplicados -, o valor
atendível para efeitos de recurso não é o indicado pelas partes, que
corresponde ao do total liquidado, mas tão só o da utilidade que
a impugnante pode retirar do processo, ou seja, o da anulação parcial
da liquidação, limitado à diferença entre a taxa atendida e aquela
que a recorrente entende aplicável no limite, E 771,68.
Mas não tem razão.
Desde logo, porque, contra o entendimento da recorrida, a impugnante não pede a anulação parcial da liquidação, antes a quer
ver desaparecer na sua totalidade, como formula nos artigos 58.o e
59.o da petição inicial.
Como assim, a utilidade visada pela impugnante, a que se refere
a recorrida, e atingível pela recorrente em caso de sucesso absoluto
da impugnação deduzida, tem um valor igual ao da liquidação, ou
seja, o equivalente, hoje, em euros a 934.978$00.
Pouco importa saber se os fundamentos deduzidos são ou não capazes de conduzir a um sucesso com tal amplitude: isso é questão
que integra o fundo da causa, mas não tem a ver com a «utilidade
económica do pedido», da qual o artigo 305.o, n.os 2 e 3, do Código
de Processo Civil, faz depender «a relação da causa com a alçada
do tribunal».
Ora, o valor de E 4.663,65 é bem superior a 1/4 da alçada dos
tribunais tributários de 1a instância - E 935,25 -, aliás, de acordo com
as contas elaboradas e as afirmações produzidas pela própria recorrida.
Por outro lado, nos termos do artigo 315.o, n.o 3, do Código de
Processo Civil, «o valor da causa considera-se definitivamente fixado
logo que seja proferida sentença».
Esse valor é, em regra, aquele em que as partes tiverem acordado,
expressa ou tacitamente. E, no nosso caso, houve acordo tácito, já
que a impugnante atribui à causa o valor de 934.978$00, e a Fazenda
Pública não o impugnou, na oportunidade que lhe é conferida pelo
artigo 314.o, n.o 1, do mesmo diploma, o que acarreta o resultado
do n.o 4 do artigo: «a falta de impugnação por parte do réu significa
que aceita o valor atribuído à causa pelo autor».
Nem o Mm.o. Juiz usou do poder que lhe atribui o n.o 1 do citado
artigo 315.o, revelando assim, implicitamente, não entender «que o
acordo está em flagrante oposição com a realidade».
Deste modo, a Fazenda Pública, ao levantar, só agora, a questão,
fá-lo inoportunamente, pois, para alcançar o efeito almejado - evitar
um recurso jurisdicional, em seu entender, inadmissível - haveria de
ter impugnado o valor dado à causa pela impugnante, na contestação,
de acordo com aquele artigo 314.o, n.o 1.
Improcede, pelo exposto, a questão suscitada pela recorrida Fazenda Pública.
A invocação dos vícios de forma por falta de fundamentação, e
de caducidade parcial do direito à liquidação, em que a impugnante
fez assentar a sua pretensão de anulação desta, foi abandonada na
presente fase, de recurso jurisdicional, vindo a sentença questionada,
apenas, no que concerne ao julgamento feito sobre o vício de violação
de lei imputado ao acto de liquidação.
Tal vício radica nas alegadas ilegalidade e inconstitucionalidade
do n.o 2 do artigo 4.o do Decreto Regulamentar n.o 75/86, introduzido
pelo Decreto Regulamentar n.o 9/88, de 3 de Março, por violação
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do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 401/86, de 2 de Dezembro, e 115.o,
n.o 5, da Constituição (actualmente, 112.o, n.o 6).
Conforme se afirma na sentença recorrida, «defende a impugnante
que a alteração do artigo 4.o do Decreto Regulamentar n.o 75/86
dada pelo Decreto Regulamentar n.o 9/98, de 3 de Março, viola o
n.o 2 do artigo 5.o do Decreto Lei n.o 401/86, de 2 de Dezembro,
face à definição restritiva do conceito de exploração agrícola». E que
o decreto regulamentar de 1998 modificou o falado decreto-lei, atentando contra o artigo 112.o n.o 6 da Constituição (ao tempo, 115.o,
n.o 5).
Ora, a questão que está em causa na presente impugnação judicial
é a de saber qual a taxa devida à Segurança Social relativamente
a trabalhadores agrícolas ao serviço da impugnante, ora recorrente.
A Segurança Social entendeu que essa taxa é de 34,75%, já que se
trata de trabalhadores que prestam serviço em explorações agrícolas
destinadas essencialmente à produção de matérias-primas para indústrias transformadoras que constituem, em si mesmas, objectivo
da empresa empregadora, a recorrente. Esta, ao invés, defende que
não há que distinguir em função da natureza ou dimensão da exploração agrícola em que se emprega o trabalhador. Assim, a taxa
devida será, no seu caso, de 32,5%, para trabalhadores diferenciados,
e de 29%, para trabalhadores indiferenciados.
Tudo está em saber se é legal e, portanto, pode ser aplicado pela
liquidação impugnada, o disposto no artigo único do Decreto Regulamentar n.o 9/88, de 3 de Março, no segmento em que alterou
o artigo 4.o do Decreto Regulamentar n.o 75/86, de 30 de Dezembro,
o qual, por sua vez, regulamentara o Decreto-Lei n.o 401/86, de 2
de Dezembro.
O Decreto-Lei n.o 81/85, de 28 de Março (mais tarde referido no
Decreto-Lei n.o 401/86, de 2 de Dezembro, e por ele não revogado),
pretendeu definir «o regime especial de segurança social dos trabalhadores das actividades agrícola, silvícola e pecuária», tal como
se pode ler no sumário publicado no respectivo Diário da República.
Sumário que não reflecte toda a realidade, pois a ambição do diploma é mais vasta: além de aproximar do regime geral o regime
especial de segurança social «das pessoas que trabalham em actividades agrícolas», alarga consideravelmente o universo dos trabalhadores agrícolas por conta de outrem (que são os que aqui nos
interessam) que coloca ao abrigo do regime geral de segurança social,
deixando submetidos ao regime especial, apenas, «a generalidade dos
trabalhadores eventuais e os trabalhadores por conta própria na agricultura, silvicultura e pecuária de baixos rendimentos». Quanto aos
«trabalhadores por conta de outrem, alargaram-se as categorias de
trabalhadores agrícolas que por ele [regime geral] são abrangidos,
englobando, de entre os trabalhadores por conta de outrem, aqueles
que o são por forma mais caracterizada ou regular» (do preâmbulo
do diploma).
Assim é que o artigo 3.o, conjugado com o artigo 2.o, n.o 2, ambos
do falado decreto-lei, definiu como abrangidos pelo regime geral «os
trabalhadores ao serviço da exploração agrícola que sejam trabalhadores agrícolas permanentes, independentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola»; os «que exerçam profissão para cujo
exercício se exijam habilitações técnico-profissionais especializadas»;
os «que exerçam profissão comum a outras actividades económicas»;
os que prestem serviço às empresas» «que se dediquem à produção
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da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da
apicultura, em que a terra tem como função predominante o suporte
de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial
ou industrial»; e os «que, sendo profissionalmente indiferenciados,
prestem serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou
colectivas com 5 ou mais trabalhadores permanentes».
Abrangidos pelo «regime especial de segurança social das actividades agrícolas» ficaram, nos termos do artigo 8.o do diploma, «os
trabalhadores por conta de outrem que prestem serviço em explorações agrícolas e que não sejam, por essa mesma actividade, abrangidos pelo regime geral»; os demais a que o artigo se refere não
interessam ao nosso caso, por se não tratar de trabalhadores por
conta de outrem, mas de produtores agrícolas e seus familiares ou
equiparados.
Ainda com interesse para o presente processo, pode notar-se que
não há, no decreto-lei de 1985, uma definição do que sejam trabalhadores agrícolas - para além do que consta do já transcrito artigo 3.o -, e que o diploma abrange, de acordo com o artigo 2.o,
no conceito de actividade agrícolas, a silvicultura e a pecuária, bem
como «as empresas, e respectivos trabalhadores, que se dediquem
à produção da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que a terra tem como função predominante
o suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado
comercial ou industrial».
A fixação das taxas contributivas devidas pelos trabalhadores agrícolas e respectivas entidades patronais foi deixada para o decreto
regulamentar publicado na mesma data sob o n.o 19/85.
Quando, mais de um ano volvido, o legislador voltou a intervir
neste campo, estavam abrangidos pelo regime geral de segurança social
cerca de 100.000 trabalhadores agrícolas, e mantinham-se enquadrados
no regime especial cerca de 510.000, a acreditar na notícia dada no
preâmbulo do Decreto-Lei n.o 401/86, de 2 de Dezembro.
Intenção confessa deste diploma é fazer cessar o regime especial,
que já no preâmbulo do Decreto-Lei n.o 81/85 se afirmava de «natureza
residual», e no respectivo artigo 2.o, n.o 2, se dizia ser de «natureza
transitória», incorporando os trabalhadores agrícolas no regime geral
de segurança social.
Atendendo, porém, às perturbações que presumiu poder causar
a «sectores economicamente mais débeis» «uma brusca subida dos
encargos sociais», contrapartida necessária da «elevação qualitativa
e quantitativa das prestações a que os trabalhadores agrícolas passam
a ter direito», o diploma adoptou medidas tendentes a atenuá-las,
entre elas a fixação, relativamente às entidades patronais agrícolas,
transitoriamente, da menor das taxas contributivas do regime geral
(ao tempo, 21%), e diminuiu a taxa relativa aos trabalhadores por
conta de outrem já então abrangidos pelo regime geral.
No artigo 5.o fixa-se o regime contributivo dos trabalhadores agrícolas por conta de outrem, permanentes, independentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola; e dos que, sendo profissionalmente indiferenciados, prestem serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou colectivas com 5 ou mais trabalhadores
permanentes. A taxa global, a ser gradualmente atingida até 1993,
em termos a regulamentar, é de 29%, dos quais 21% cabem às entidades patronais.
No artigo 6.o estabelece-se o regime contributivo dos outros trabalhadores agrícolas por conta de outrem: os que exerçam profissão
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para cujo exercício se exijam habilitações técnico-profissionais especializadas; os que exerçam profissão comum a outras actividades económicas; e os que prestem serviço às empresas que se dediquem
à produção da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que a terra tem como função predominante
o suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado
comercial ou industrial. A taxa global é de 32,5%, dos quais 23%
a cargo das entidades patronais.
Todo o articulado do diploma se refere a «trabalhadores que exerçam actividades agrícolas», ou a «trabalhadores agrícolas», encontrando-se, no artigo 6.o, referência «aos trabalhadores por conta de
outrem de explorações agrícolas». As respectivas entidades empregadoras são designadas por «entidades patronais» tal como, aliás,
já acontecia com o Decreto-Lei n.o 81/85.
Por último, o artigo final estabelece que o diploma «será objecto
de regulamentação por decreto regulamentar».
Decreto regulamentar esse que viria a ser publicado em 30 de
Dezembro seguinte, e a que coube o n.o 75/86.
Trata-se, como todos os regulamentos, de um acto normativo, o
que vale por dizer que não é, nem um acto legislativo, de força igual
à da lei, nem um acto administrativo - embora seja emitido no exercício
da função administrativa, o que logo aponta no sentido de se tratar
de actividade que tem de ser levada a cabo sob dependência da lei,
pois toda a actividade administrativa é subordinada à lei.
Como se sabe, a Constituição da República Portuguesa - ao tempo,
artigo 202.o - permite ao Governo, no exercício da função administrativa, «fazer os regulamentos necessários à boa execução das leis».
Independentemente de saber se assim se autorizam, ou não, os regulamentos independentes, o certo é que o regulamento que nos ocupa
é de execução, ou seja, acessório e executivo da lei, na medida em
que o próprio legislador do Decreto-Lei n.o 401/86 o mandou emitir
para regulamentar o regime desse diploma legislativo. O que significa
que este regulamento não só não pode contrariar a lei formal, tal
qual acontece com qualquer regulamento, como, sendo complementar
do referido decreto-lei, não pode ir além de dar-lhe execução, concretizando e precisando o regime nele estabelecido, mas não podendo,
ele mesmo, fixar, de modo independente, um regime legal que vá
além do contido no diploma legal regulamentado.
Dentro do papel que assim atribuímos a este decreto regulamentar
n.o 75/86 cabem, pois, algumas das definições que nele encontramos
e estavam ausentes do Decreto-Lei n.o 401/86, úteis para a aplicação
deste: entre elas, as de «regime geral» e «regime especial», «regime
geral dos trabalhadores por conta de outrem», e de «trabalhadores
por conta de outrem».
Mas nada nele se vislumbra que não caiba dentro da função de
execução do diploma legal regulamentado.
Veio o Governo dizer, tempo volvido, que a aplicação deste diploma
regulamentar suscitava «alguns pontos de dúvida que importa clarificar», um deles respeitante «ao enquadramento da actividade desenvolvida pelos trabalhadores ao serviço de empresas do sector secundário que, paralelamente, se dedicam à produção agrícola de matérias-primas para fornecimento e manutenção de indústrias transformadoras, ultrapassando o âmbito do sector primário da produção
agrícola». E, para clarificar as dúvidas, aprovou novo Decreto Regulamentar, publicado em 3 de Março do ano seguinte, sob o n.o
9/88.
18
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Não parece que haja obstáculo legal a este procedimento do Governo, ao reiterar o uso do poder regulamentar que lhe conferira
o artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 401/86. Mas é claro que também
relativamente ao novo regulamento se mantinha a subordinação à
lei, nos precisos termos em que pudera o Governo emitir o decreto
regulamentar n.o 75/86.
No artigo 4.o, n.o 2, do Decreto Regulamentar n.o 9/88 exclui-se
da noção de «explorações agrícolas para os efeitos deste diploma
as que se destinem essencialmente à produção de matérias-primas
para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos dessa empresas».
Explicando-se, no preâmbulo, a razão de ser da disposição: é que
«no fundo, o objectivo das referidas explorações é coincidente com
as finalidades das empresas transformadoras, em que, afinal, se integram» aquelas empresas, assim se «ultrapassando o âmbito do sector
primário da produção agrícola».
Sector primário que, recorde-se, é o visado pelo conjunto normativo
a que nos vimos referindo, dominado pela preocupação de integrar
no regime geral de segurança social os trabalhadores agrícolas, fazendo-os beneficiar de uma melhoria do esquema de prestações sociais, a que corresponde a contrapartida da subida do nível contributivo
exigido, quer aos trabalhadores, quer às entidades suas empregadoras.
Foi considerando as características dos beneficiários e da actividade
agrícola em que se empregam designadamente, a debilidade económica do sector e seus trabalhadores - que, para não causar perturbações excessivas, foram tomadas as já referidas medidas transitórias,
no concernente ao regime contributivo. Medidas essas que o Decreto
Regulamentar n.o 9/88 entendeu não se justificarem naqueles casos
em que se trata de trabalhadores agrícolas ao serviço de empresas
do sector terciário, que exercem a actividade agrícola com vista a
obterem através dela a matéria-prima para a respectiva transformação.
Defende a recorrida, e acolheu a sentença agora posta em crise,
que, ao assim proceder, o regulamentador não restringiu o âmbito
de aplicação do diploma legal regulamentado, pois ele continua a
aplicar-se a todos os trabalhadores agrícolas, tal qual são definidos
pelo artigo 5.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 401/86. Nos termos deste
artigo, a definição de trabalhadores agrícolas é independente da «natureza e dimensão da exploração agrícola» em que se ocupam. E
o regulamento não limitou quanto a este ponto, isto é, não veio confinar a aplicação do regime consagrado no decreto-lei aos trabalhadores (agrícolas) de explorações com determinada natureza ou dimensão. O que fez foi definir o que não se considera exploração
agrícola, que é matéria que não ocupara o legislador de 1986.
Ou seja, a estes trabalhadores, embora funcionalmente agrícolas,
pela natureza da sua actividade, não se aplica o regime transitório
da taxa contributiva do regime geral mais baixa, dado que o sector
em que se inserem as entidades suas empregadoras, não sendo o
primário, mas o terciário, e não se lhe reconhecendo as mesmas debilidades que àquele se identificaram, não sofrerá, com o esforço
contributivo exigido, as perturbações que se anteviram quanto a sectores mais débeis, e que levaram o legislador a minimizá-las, estabelecendo um regime de transição, com subida gradual desses
encargos.
Deste modo, o Decreto Regulamentar n.o 9/88 não fez nenhuma
restrição ao âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.o 401/86, apenas
concretizou a abrangência da taxa reduzida.
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Por tudo isto, nenhuma contrariedade se observa entre o artigo 4.o
n.o 2 do Decreto Regulamentar n.o 75/86, na redacção dada pelo
artigo único do Decreto Regulamentar n.o 9/88, e o artigo 5.o, n.o
2, do Decreto-Lei n.o 401/86.
E, pelas mesmas razões, não se acolhendo que o decreto regulamentar haja alterado o decreto-lei que regulamentou, não sofre
de ilegalidade, por violação do artigo 3.o do Código de Procedimento
Administrativo, ou inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 266.o,
n.o 2, da Constituição.
Não parece de sufragar o entendimento adoptado pela sentença
recorrida.
O que está em causa é saber se o regime contributivo fixado no
Decreto-Lei n.o 401/86 - e já vimos ser ele mais favorável do que
o geral - se aplica, ou não (neste último caso, negativo, por força
do diploma regulamentar de 1988), a trabalhadores agrícolas de empresas do sector secundário, e a elas mesmas, quando a actividade
agrícola desenvolvida vise a produção de matérias-primas para fornecimento e manutenção de indústrias transformadoras.
Ora, os já apontados artigos 5.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 401/86
definem, sem deixar espaços vazios, os regimes contributivos para
a segurança social de todos os trabalhadores agrícolas por conta de
outrem, e repartem o correspondente esforço entre o trabalhador
e a respectiva entidade patronal.
Como assim, com a entrada em vigor do decreto-lei, em 1 de Janeiro
de 1987 (cfr. o artigo 12.o), a recorrente passou a estar obrigada
aos respectivos descontos nos salários dos seus trabalhadores agrícolas,
e à sua entrega nos cofres da previdência, conjuntamente cm a contribuição a seu cargo.
Evidencia-se, assim, que, neste ponto, a lei não carecia de regulamentação.
O que aconteceu com a publicação do decreto regulamentar n.o 9/88
foi, afinal, a alteração do regime contributivo a que até então estava
sujeita a recorrente, tal como os seus trabalhadores agrícolas. Modificação que decorreu desse decreto regulamentar, o qual, todavia,
não podia dispor contra o Decreto-Lei n.o 401/86, nem, sequer, para
além dele, pois o administrador não dispunha de credencial, emitida
pelo legislador, para estabelecer, ele mesmo, o regime contributivo
aplicável ou, sequer, o universo subjectivo por ele atingido.
A matéria que o diploma legal, por si só, já disciplina, sem necessidade de regulamentação, não pode ser contrariada pelo regulamento, nem este poderá estabelecer em matérias de que se não
ocupe a lei, tendo que limitar-se ao necessário para assegurar a sua
execução.
E o certo é que o diploma legal aqui regulamentado não consagra
vários regimes contributivos conforme seja principal ou acessória a
actividade agrícola desenvolvida pelas entidades patronais dos respectivos trabalhadores.
Não podia, pois, um regulamento intervir nesse domínio, alterando
o regime contributivo fixado nas normas legais a que era suposto
dar mera execução, relativamente a certas entidades patronais e aos
seus trabalhadores.
E foi o que aconteceu, pela já apontada via indirecta: sem que
se tenham, através do regulamento, alterado as taxas contributivas,
excluiu-se do universo dos contribuintes que a elas estavam sujeitos
uma parte deles - os trabalhadores empregues em explorações agrí-
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colas que se destinem essencialmente à produção de matérias-primas
para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos de empresas do sector secundário, e as próprias empresas.
E fez-se isso mediante uma curiosa afirmação: não se consideram
explorações agrícolas determinadas explorações agrícolas - só para
efeitos do diploma, claro...
Assim, e ao contrário do que mais tarde viria a afirmar o despacho
84/SESS/89, de 22 de Junho de 1989, publicado na II série, de 14 de
Julho seguinte, do Diário da República, o decreto regulamentar em
apreciação não se limitou a interpretar a lei. Ao definir, restritivamente, o conceito de «explorações agrícolas», introduziu nela uma
nova configuração, que o texto do decreto-lei não comportava, com
consequências em relação às taxas aplicáveis aos contribuintes envolvidos nessa inovadora delineação.
Conforme se viu, o Decreto-Lei n.o 401/86, de acordo com o seu
artigo 1.o, ocupa-se «das pessoas que trabalham em actividades agrícolas», que o artigo 2.o recorta de modo assaz amplo, considerando
como tal a silvicultura e a pecuária, e abrangendo «as empresas, e
respectivos trabalhadores, que se dediquem à produção da pecuária,
da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura,
em que a terra tem como função predominante o suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial». Abrange, pois, todos os trabalhadores agrícolas por conta
de outrem, independentemente do tipo de exploração agrícola em
que se ocupem, e do destino dado à respectiva produção, e todas
as suas entidades patronais.
É verdade que o n.o 2 do artigo 4.o do Decreto Regulamentar
n.o 75/86, na redacção dada pelo decreto regulamentar n.o 9/88, ao
distinguir entre as entidades patronais que se inserem no sector primário e aquelas que se integram no sector terciário, ainda que empregadoras, também, de trabalhadores agrícolas, parece, até, concretizar os intentos do diploma legal regulamentado, expressos no seu
preâmbulo: diminuir o impacto causado a um sector economicamente
débil pela súbita imposição de um regime contributivo mais exigente.
A contrario, dir-se-á, não há que ter igual cuidado relativamente a
outro sector de actividade.
Mas não pode acolher-se esta ideia.
O que ao titular do poder regulamentar cabe regulamentar é a
disciplina legal contida no diploma regulamentado, de modo a permitir
a sua aplicação prática. Não é a ele, mas ao próprio legislador, que
cumpre concretizar as intenções afirmadas no preâmbulo da lei. Esse
preâmbulo ilumina o regulamentador para melhor interpretar o espírito da lei, mas seria perverso que lhe fosse permitido usá-lo para
se afastar da disciplina estabelecida no texto da lei, a pretexto de
melhor atingir as intenções expressas na sua parte preambular.
E, no nosso caso, como se viu, o regime contributivo está fixado
no articulado do Decreto-Lei n.o 401/86 para todos os trabalhadores
agrícolas por conta de outrem, e para todas as suas entidades patronais,
sem qualquer distinção (e, menos, exclusão) assente no destino dado
à produção, ou na intenção com que é feita, ou na primacialidade
ou secundaridade da exploração agrícola enquanto actividade empresarial. O que parece dever, antes, ser interpretado no sentido de
que o legislador entendeu que mereciam o benefício de suportar taxas
contributivas transitoriamente inferiores às normais, todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, independentemente daquele
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para quem trabalham, e todas as entidades que se dedicam à exploração agrícola, nela empregando trabalhadores, e não só aquelas
que fazem dessa exploração a sua actividade principal. E que foi
assim mesmo que quis concretizar, e concretizou, o princípio declarado
no preâmbulo do diploma.
Ao contrário do que pretendeu fazer o titular do poder regulamentar que emitiu o Decreto Regulamentar n.o 9/88.
Temos, pois, que, ao invés do que decidiu a sentença impugnada,
é ilegal o artigo único do decreto regulamentar n.o 9/88, de 3 de
Março, no segmento em que, acrescentando um n.o 2 ao artigo 4.o
do Decreto Regulamentar n.o 75/86, de 30 de Dezembro, o fez em
contrariedade com o disposto nos artigos 5.o e 6.o do Decreto-Lei
n.o 401/86, de 2 de Dezembro, na medida em que nestas últimas
normas se estabelece o regime contributivo aplicável a todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, e respectivas entidades
patronais, e na norma regulamentar se quiseram excluir daquele regime algumas dessas entidades patronais, e seus trabalhadores.
Ilegalidade essa que torna ilegal o acto tributário que dela fez
aplicação, e que no presente processo vem impugnado.» Termos em
que se acorda conceder parcial provimento ao recurso, por isso que
se revoga, em parte, a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente esta impugnação judicial, anulando o acto tributário na parte
em que liquidou contribuições por aplicação de taxas superiores às
previstas nos artigos 5.o e 6.o do DL n.o 401/86, de 02/XII, mantendo-o
no demais.
Custas em 1a instância e neste Supremo pela impugnante, na proporção do seu decaimento, fixando-se a procuradoria devida aqui
em 50%.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Mendes Pimentel (relator) —
Vítor Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Taxa devida à Segurança Social relativamente a trabalhadores
agrícolas.
Doutrina que dimana da decisão:
É ilegal o artigo único do Decreto-Regulamentar n.o 9/88, de
03.III, no segmento em que, acrescentando um n.o 2 ao
artigo 4.o do Decreto Regulamentar n.o 75/86, de 30.XII,
o fez em contrariedade com o estatuído nos artigos 5.o e
6.o do DL n.o 401/86, de 02.XII.
Recurso n.o 375/04-30. Recorrente: A.A. Ferreira, SA. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes
Pimentel.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
A. A. FERREIRA, SA, com sede na Rua da Carvalhosa, 19, em
Vila Nova de Gaia, inconformado com a sentença do TT de 1.a Instância de Viseu que julgou improcedente esta impugnação judicial
por si deduzida contra liquidação feita pelo CRSS de Vila Real no
montante de 1 340 579$00, referente a contribuições para a Segurança
Social - Abril de 2000, vem até nós, culminando a sua alegação de
recurso com as seguintes conclusões:
1.a O n.o 2 do artigo 4.o do Decreto Regulamentar n.o 75/86, que
foi introduzido pelo Decreto-Regulamentar n.o 9/88, é ilegal, porque
viola o n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 401/86;
2.a Esta disposição regulamentar é também inconstitucional, por
força do actual n.o6 do artigo 112.o da Constituição (o então n.o
5 do artigo 115.o da Constituição).
3.a A sentença objecto do presente recurso jurisdicional, ao aplicar,
in casu, o referido n.o 2 do artigo 4.o do Decreto Regulamentar
n.o 75/86, que foi acrescentado pelo Decreto Regulamentar n.o 9/88,
incorreu em erro de julgamento.
4.a A sentença fez essa aplicação ao considerar que um acto de
liquidação de contribuições para a segurança social baseado nesse
n.o2 do artigo 4.o é válido.
Nestes termos, deve ser revogada, por erro de julgamento, a sentença de que agora se recorre, sendo julgada procedente a impugnação
sub judice.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA entende que deve ser negado provimento ao
recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
1 - Em 15.V.2000, a impugnante procedeu ao pagamento de contribuições para a Segurança Social no montante de 1 340 579$00,
referente ao mês de Abril de 2000, aplicando a taxa de 34,75% (taxa
social única).
II - A impugnação foi deduzida em 13.VII.2000, sem ter sido precedida de reclamação graciosa.
Exposta a factualidade disponível, cabe referir que a questão decidenda que poreja das conclusões da alegação da recorrente é a
de saber qual a taxa devida à Segurança Social relativamente a trabalhadores agrícolas ao serviço da impugnante/recorrente - se, como
entendido pelo CRSS de Vila Real, a de 34,75%; se a de 32,5%
para trabalhadores diferenciados e a de 29% para indiferenciados.
Dito de outro modo, se pode, efectivamente, ser aplicado o disposto
no artigo único do Decreto Regulamentar n.o 9/88, de 03.III, no segmento em que alterou o artigo 4.o do Decreto Regulamentar n.o
75/86, de 30.XII, o qual, por sua vez, regulamentara o DL n.o 401/86,
de 02 de Dezembro.
Tal problemática foi já dilucidada em diversos arestos desta Secção,
de modo uniforme - inter alia, nos tirados, em 13 de Outubro último,
nos recursos n.os 311/04-30, 332/04-30 e 374/04-30.
Bem assim, no de 16.VI.2004 - rec. n.o 297/04-30 (cujas conclusões
são idênticas às do presente recurso), cuja desenvolvida fundamentação inteiramente subscrevemos, não só em nome da certeza e da
segurança do direito, mas, também e sobretudo, em atitude de adesão.
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Merecendo, pois, este aresto o nosso inteiro aplauso, passamos,
com vénia, a transcrevê-lo:
«A invocação dos vícios de forma por falta de fundamentação,
e de caducidade parcial do direito à liquidação, em que a impugnante
fez assentar a sua pretensão de anulação desta, foi abandonada na
presente fase, de recurso jurisdicional, vindo a sentença questionada,
apenas, no que concerne ao julgamento feito sobre o vício de violação
de lei imputado ao acto de liquidação.
Tal vício radica nas alegadas ilegalidade e inconstitucionalidade
do n.o 2 do artigo 4.o do decreto regulamentar n.o 75/86, introduzido
pelo Decreto Regulamentar n.o 9/88, de 3 de Março, por violação
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 401/86, de 2 de Dezembro, e 115.o,
n.o 5, da Constituição (actualmente, 112.o, n.o 6).
Conforme se afirma na sentença recorrida, «defende a impugnante
que a alteração do artigo 4.o do Decreto Regulamentar n.o 75/86
dada pelo Decreto Regulamentar n.o 9/98, de 3 de Março, viola o
n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 401/86, de 2 de Dezembro,
face à definição restritiva do conceito de exploração agrícola». E
que o decreto regulamentar de 1998 modificou o falado decreto-lei,
atentando contra o artigo 112.o n.o 6 da Constituição (ao tempo,
115.o n.o 5).
Ora, a questão que está em causa na presente impugnação judicial
é a de saber qual a taxa devida à Segurança Social relativamente
a trabalhadores agrícolas ao serviço da impugnante, ora recorrente.
A Segurança Social entendeu que essa taxa é de 34,75%, já que se
trata de trabalhadores que prestam serviço em explorações agrícolas
destinadas essencialmente à produção de matérias-primas para indústrias transformadoras que constituem, em si mesmas, objectivo
da empresa empregadora, a recorrente. Esta, ao invés, defende que
não há que distinguir em função da natureza ou dimensão da exploração agrícola em que se emprega o trabalhador. Assim, a taxa
devida será, no seu caso, de 32,5%, para trabalhadores diferenciados,
e de 29%, para trabalhadores indiferenciados.Tudo está em saber
se é legal e, portanto, pode ser aplicado pela liquidação impugnada,
o disposto no artigo único do Decreto Regulamentar n.o 9/88, de
3 de Março, no segmento em que alterou o artigo 4.o do decreto
regulamentar n.o 75/86, de 30 de Dezembro, o qual, por sua vez,
regulamentara o decreto-lei n.o 401/86, de 2 de Dezembro.
O Decreto-Lei n.o 81/85, de 28 de Março (mais tarde referido no
Decreto-Lei n.o 401/86, de 2 de Dezembro, e por ele não revogado),
pretendeu definir «o regime especial de segurança social dos trabalhadores das actividades agrícola, silvícola e pecuária», tal como
se pode ler no sumário publicado no respectivo Diário da República.
Sumário que não reflecte toda a realidade, pois a ambição do diploma é mais vasta: além de aproximar do regime geral o regime
especial de segurança social «das pessoas que trabalham em actividades agrícolas», alarga consideravelmente o universo dos trabalhadores agrícolas por conta de outrem (que são os que aqui nos
interessam) que coloca ao abrigo do regime geral de segurança social,
deixando submetidos ao regime especial, apenas, «a generalidade dos
trabalhadores eventuais e os trabalhadores por conta própria na agricultura, silvicultura e pecuária de baixos rendimentos». Quanto aos
«trabalhadores por conta de outrem, alargaram-se as categorias de
trabalhadores agrícolas que por ele [regime geral] são abrangidos,
englobando, de entre os trabalhadores por conta de outrem, aqueles
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que o são por forma mais caracterizada ou regular» (do preâmbulo
do diploma).
Assim é que o artigo 3.o, conjugado com o artigo 2.o, n.o 2, ambos
do falado decreto-lei, definiu como abrangidos pelo regime geral «os
trabalhadores ao serviço da exploração agrícola que sejam trabalhadores agrícolas permanentes, independentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola»; os «que exerçam profissão para cujo
exercício se exijam habilitações técnico-profissionais especializadas»;
os «que exerçam profissão comum a outras actividades económicas»;
os «que prestem serviço às empresas» «que se dediquem à produção
da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da
apicultura, em que a terra tem como função predominante o suporte
de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial
ou industrial»; e os «que, sendo profissionalmente indiferenciados,
prestem serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou
colectivas com 5 ou mais trabalhadores permanentes».
Abrangidos pelo «regime especial de segurança social das actividades agrícolas» ficaram, nos termos do artigo 8.o do diploma, «os
trabalhadores por conta de outrem que prestem serviço em explorações agrícolas e que não sejam, por essa mesma actividade, abrangidos pelo regime geral»; os demais a que o artigo se refere não
interessam ao nosso caso, por se não tratar de trabalhadores por
conta de outrem, mas de produtores agrícolas e seus familiares ou
equiparados.
Ainda com interesse para o presente processo, pode notar-se que
não há, no decreto-lei de 1985, uma definição do que sejam trabalhadores agrícolas - para além do que consta do já transcrito artigo 3.o -, e que o diploma abrange, de acordo com o artigo 2.o,
no conceito de actividade agrícolas, a silvicultura e a pecuária, bem
como «as empresas, e respectivos trabalhadores, que se dediquem
à produção da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que a terra tem como função predominante
o suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado
comercial ou industrial».
A fixação das taxas contributivas devidas pelos trabalhadores agrícolas e respectivas entidades patronais foi deixada para o decreto
regulamentar publicado na mesma data sob o n.o 19/85.
Quando, mais de um ano volvido, o legislador voltou a intervir
neste campo, estavam abrangidos pelo regime geral de segurança social
cerca de 100.000 trabalhadores agrícolas, e mantinham-se enquadrados
no regime especial cerca de 510.000, a acreditar na notícia dada no
preâmbulo do Decreto-Lei n.o 401/86, de 2 de Dezembro.
Intenção confessa deste diploma é fazer cessar o regime especial,
que já no preâmbulo do Decreto-Lei n.o 81/85 se afirmava de «natureza
residual», e no respectivo artigo 2.o, n.o 2, se dizia ser de «natureza
transitória», incorporando os trabalhadores agrícolas no regime geral
de segurança social.
Atendendo, porém, às perturbações que presumiu poder causar
a «sectores economicamente mais débeis» «uma brusca subida dos
encargos sociais», contrapartida necessária da «elevação qualitativa
e quantitativa das prestações a que os trabalhadores agrícolas passam
a ter direito», o diploma adoptou medidas tendentes a atenuá-las,
entre elas a fixação, relativamente às entidades patronais agrícolas,
transitoriamente, da menor das taxas contributivas do regime geral
(ao tempo, 21%), e diminuiu a taxa relativa aos trabalhadores por
conta de outrem já então abrangidos pelo regime geral.
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No artigo 5.o fixa-se o regime contributivo dos trabalhadores agrícolas por conta de outrem, permanentes, independentemente da natureza e dimensão da exploração agrícola; e dos que, sendo profissionalmente indiferenciados, prestem serviço, embora a título eventual, a empresas individuais ou colectivas com 5 ou mais trabalhadores
permanentes. A taxa global, a ser gradualmente atingida até 1993,
em termos a regulamentar, é de 29%, dos quais 21% cabem às entidades patronais.
No artigo 6.o estabelece-se o regime contributivo dos outros trabalhadores agrícolas por conta de outrem: os que exerçam profissão
para cujo exercício se exijam habilitações técnico-profissionais especializadas; os que exerçam profissão comum a outras actividades económicas; e os que prestem serviço às empresas que se dediquem
à produção da pecuária, da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura, em que a terra tem como função predominante
o suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado
comercial ou industrial. A taxa global é de 32,5%, dos quais 23%
a cargo das entidades patronais.
Todo o articulado do diploma se refere a «trabalhadores que exerçam actividades agrícolas», ou a «trabalhadores agrícolas», encontrando-se, no artigo 6.o, referência «aos trabalhadores por conta de
outrem de explorações agrícolas». As respectivas entidades empregadoras são designadas por «entidades patronais» tal como, aliás,
já acontecia com o decreto-lei n.o 81/85.
Por último, o artigo final estabelece que o diploma «será objecto
de regulamentação por decreto regulamentar».
Decreto regulamentar esse que viria a ser publicado em 30 de
Dezembro seguinte, e a que coube o n.o 75/86.
Trata-se, como todos os regulamentos, de um acto normativo, o
que vale por dizer que não é, nem um acto legislativo, de força igual
à da lei, nem um acto administrativo - embora seja emitido no exercício
da função administrativa, o que logo aponta no sentido de se tratar
de actividade que tem de ser levada a cabo sob dependência da lei,
pois toda a actividade administrativa é subordinada à lei.
Como se sabe, a Constituição da República Portuguesa - ao tempo,
artigo 202.o - permite ao Governo, no exercício da função administrativa, «fazer os regulamentos necessários à boa execução das leis».
Independentemente de saber se assim se autorizam, ou não, os regulamentos independentes, o certo é que o regulamento que nos ocupa
é de execução, ou seja, acessório e executivo da lei, na medida em
que o próprio legislador do Decreto-Lei n.o 401/86 o mandou emitir
para regulamentar o regime desse diploma legislativo. O que significa
que este regulamento não só não pode contrariar a lei formal, tal
qual acontece com qualquer regulamento, como, sendo complementar
do referido decreto-lei, não pode ir além de dar-lhe execução, concretizando e precisando o regime nele estabelecido, mas não podendo,
ele mesmo, fixar, de modo independente, um regime legal que vá
além do contido no diploma legal regulamentado.
Dentro do papel que assim atribuímos a este decreto regulamentar
n.o 75/86 cabem, pois, algumas das definições que nele encontramos
e estavam ausentes do Decreto-Lei n.o 401/86, úteis para a aplicação
deste: entre elas, as de «regime geral» e «regime especial», «regime
geral dos trabalhadores por conta de outrem», e de «trabalhadores
por conta de outrem».
Mas nada nele se vislumbra que não caiba dentro da função de
execução do diploma legal regulamentado.
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Veio o Governo dizer, tempo volvido, que a aplicação deste diploma
regulamentar suscitava «alguns pontos de dúvida que importa clarificar», um deles respeitante «ao enquadramento da actividade desenvolvida pelos trabalhadores ao serviço de empresas do sector secundário que, paralelamente, se dedicam à produção agrícola de matérias-primas para fornecimento e manutenção de indústrias transformadoras, ultrapassando o âmbito do sector primário da produção
agrícola». E, para clarificar as dúvidas, aprovou novo decreto regulamentar, publicado em 3 de Março do ano seguinte, sob o n.o 9/88.
Não parece que haja obstáculo legal a este procedimento do Governo, ao reiterar o uso do poder regulamentar que lhe conferira
o artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 401/86. Mas é claro que também
relativamente ao novo regulamento se mantinha a subordinação à
lei, nos precisos termos em que pudera o Governo emitir o decreto
regulamentar n.o 75/86.
No artigo 4.o n.o 2 do decreto regulamentar n.o 9/88 exclui-se da
noção de «explorações agrícolas para os efeitos deste diploma as que
se destinem essencialmente à produção de matérias-primas para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos
dessa empresas».
Explicando-se, no preâmbulo, a razão de ser da disposição: é que
«no fundo, o objectivo das referidas explorações é coincidente com
as finalidades das empresas transformadoras, em que, afinal, se integram» aquelas empresas, assim se «ultrapassando o âmbito do sector
primário da produção agrícola».
Sector primário que, recorde-se, é o visado pelo conjunto normativo
a que nos vimos referindo, dominado pela preocupação de integrar
no regime geral de segurança social os trabalhadores agrícolas, fazendo-os beneficiar de uma melhoria do esquema de prestações sociais, a que corresponde a contrapartida da subida do nível contributivo
exigido, quer aos trabalhadores, quer às entidades suas empregadoras.
Foi considerando as características dos beneficiários e da actividade
agrícola em que se empregam - designadamente, a debilidade económica do sector e seus trabalhadores - que, para não causar perturbações excessivas, foram tomadas as já referidas medidas transitórias, no concernente ao regime contributivo. Medidas essas que
o Decreto Regulamentar n.o 9/88 entendeu não se justificarem naqueles casos em que se trata de trabalhadores agrícolas ao serviço
de empresas do sector terciário, que exercem a actividade agrícola
com vista a obterem através dela a matéria-prima para a respectiva
transformação.
Defende a recorrida, e acolheu a sentença agora posta em crise,
que, ao assim proceder, o regulamentador não restringiu o âmbito
de aplicação do diploma legal regulamentado, pois ele continua a
aplicar-se a todos os trabalhadores agrícolas, tal qual são definidos
pelo artigo 5.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 401/86. Nos termos deste
artigo, a definição de trabalhadores agrícolas é independente da «natureza e dimensão da exploração agrícola» em que se ocupam. E
o regulamento não limitou quanto a este ponto, isto é, não veio confinar a aplicação do regime consagrado no decreto-lei aos trabalhadores (agrícolas) de explorações com determinada natureza ou dimensão. O que fez foi definir o que não se considera exploração
agrícola, que é matéria que não ocupara o legislador de 1986.
Ou seja, a estes trabalhadores, embora funcionalmente agrícolas,
pela natureza da sua actividade, não se aplica o regime transitório
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da taxa contributiva do regime geral mais baixa, dado que o sector
em que se inserem as entidades suas empregadoras, não sendo o
primário, mas o terciário, e não se lhe reconhecendo as mesmas debilidades que àquele se identificaram, não sofrerá, com o esforço
contributivo exigido, as perturbações que se anteviram quanto a sectores mais débeis, e que levaram o legislador a minimizá-las, estabelecendo um regime de transição, com subida gradual desses
encargos.
Deste modo, o Decreto Regulamentar n.o 9/88 não fez nenhuma
restrição ao âmbito de aplicação do decreto-lei n.o 401/86, apenas
concretizou a abrangência da taxa reduzida.
Por tudo isto, nenhuma contrariedade se observa entre o artigo 4.o,
n.o 2, do Decreto Regulamentar n.o 75/86, na redacção dada pelo
artigo único do Decreto Regulamentar n.o 9/88, e o artigo 5.o, n.o
2, do Decreto-Lei n.o 401/86.
E, pelas mesmas razões, não se acolhendo que o decreto regulamentar haja alterado o decreto-lei que regulamentou, não sofre
de ilegalidade, por violação do artigo 3.o do Código do Procedimento
Administrativo, ou inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 266.o
n.o 2 da Constituição.
Não parece de sufragar o entendimento adoptado pela sentença
recorrida.
O que está em causa é saber se o regime contributivo fixado no
decreto-lei n.o 401/86 - e já vimos ser ele mais favorável do que o
geral - se aplica, ou não (neste último caso, negativo, por força do
diploma regulamentar de 1988), a trabalhadores agrícolas de empresas
do sector secundário, e a elas mesmas, quando a actividade agrícola
desenvolvida vise a produção de matérias-primas para fornecimento
e manutenção de indústrias transformadoras.
Ora, os já apontados artigos 5.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 401/86
definem, sem deixar espaços vazios, os regimes contributivos para
a segurança social de todos os trabalhadores agrícolas por conta de
outrem, e repartem o correspondente esforço entre o trabalhador
e a respectiva entidade patronal.
Como assim, com a entrada em vigor do decreto-lei, em 1 de Janeiro
de 1987 (cfr. o artigo 12.o), a recorrente passou a estar obrigada
aos respectivos descontos nos salários dos seus trabalhadores agrícolas,
e à sua entrega nos cofres da previdência, conjuntamente cm a contribuição a seu cargo.
Evidencia-se, assim, que, neste ponto, a lei não carecia de regulamentação.
O que aconteceu com a publicação do decreto regulamentar n.o
9/88 foi, afinal, a alteração do regime contributivo a que até então
estava sujeita a recorrente, tal como os seus trabalhadores agrícolas.
Modificação que decorreu desse decreto regulamentar, o qual, todavia,
não podia dispor contra o Decreto-Lei n.o 401/86, nem, sequer, para
além dele, pois o administrador não dispunha de credencial, emitida
pelo legislador, para estabelecer, ele mesmo, o regime contributivo
aplicável ou, sequer, o universo subjectivo por ele atingido.
A matéria que o diploma legal, por si só, já disciplina, sem necessidade de regulamentação, não pode ser contrariada pelo regulamento, nem este poderá estabelecer em matérias de que se não
ocupe a lei, tendo que limitar-se ao necessário para assegurar a sua
execução.
E o certo é que o diploma legal aqui regulamentado não consagra
vários regimes contributivos conforme seja principal ou acessória a
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actividade agrícola desenvolvida pelas entidades patronais dos respectivos trabalhadores.
Não podia, pois, um regulamento intervir nesse domínio, alterando
o regime contributivo fixado nas normas legais a que era suposto
dar mera execução, relativamente a certas entidades patronais e aos
seus trabalhadores.
E foi o que aconteceu, pela já apontada via indirecta: sem que
se tenham, através do regulamento, alterado as taxas contributivas,
excluiu-se do universo dos contribuintes que a elas estavam sujeitos
uma parte deles - os trabalhadores empregues em explorações agrícolas que se destinem essencialmente à produção de matérias-primas
para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos de empresas do sector secundário, e as próprias empresas.
E fez-se isso mediante uma curiosa afirmação: não se consideram
explorações agrícolas determinadas explorações agrícolas - só para
efeitos do diploma, claro...
Assim, e ao contrário do que mais tarde viria a afirmar o despacho
84/SESS/89, de 22 de Junho de 1989, publicado na II série, de 14
de Julho seguinte, do Diário da República, o decreto regulamentar
em apreciação não se limitou a interpretar a lei. Ao definir, restritivamente, o conceito de «explorações agrícolas», introduziu nela
uma nova configuração, que o texto do decreto-lei não comportava,
com consequências em relação às taxas aplicáveis aos contribuintes
envolvidos nessa inovadora delineação.
Conforme se viu, o Decreto-Lei n.o 401/86, de acordo com o seu
artigo 1.o, ocupa-se «das pessoas que trabalham em actividades agrícolas», que o artigo 2.o recorta de modo assaz amplo, considerando
como tal a silvicultura e a pecuária, e abrangendo «as empresas, e
respectivos trabalhadores, que se dediquem à produção da pecuária,
da horto-fruticultura, da floricultura, da avicultura e da apicultura,
em que a terra tem como função predominante o suporte de instalações e cujos produtos se destinam ao mercado comercial ou industrial». Abrange, pois, todos os trabalhadores agrícolas por conta
de outrem, independentemente do tipo de exploração agrícola em
que se ocupem, e do destino dado à respectiva produção, e todas
as suas entidades patronais.
É verdade que o n.o 2 do artigo 4.o do Decreto Regulamentar
n.o 75/86, na redacção dada pelo Decreto Regulamentar n.o 9/88,
ao distinguir entre as entidades patronais que se inserem no sector
primário e aquelas que se integram no sector terciário, ainda que
empregadoras, também, de trabalhadores agrícolas, parece, até, concretizar os intentos do diploma legal regulamentado, expressos no
seu preâmbulo: diminuir o impacto causado a um sector economicamente débil pela súbita imposição de um regime contributivo mais
exigente. A contrario, dir-se-à, não há que ter igual cuidado relativamente a outro sector de actividade.
Mas não pode acolher-se esta ideia.
O que ao titular do poder regulamentar cabe regulamentar é a
disciplina legal contida no diploma regulamentado, de modo a permitir
a sua aplicação prática. Não é a ele, mas ao próprio legislador, que
cumpre concretizar as intenções afirmadas no preâmbulo da lei. Esse
preâmbulo ilumina o regulamentador para melhor interpretar o espírito da lei, mas seria perverso que lhe fosse permitido usá-lo para
se afastar da disciplina estabelecida no texto da lei, a pretexto de
melhor atingir as intenções expressas na sua parte preambular.
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E, no nosso caso, como se viu, o regime contributivo está fixado
no articulado do Decreto-Lei n.o 401/86 para todos os trabalhadores
agrícolas por conta de outrem, e para todas as suas entidades patronais,
sem qualquer distinção (e, menos, exclusão) assente no destino dado
à produção, ou na intenção com que é feita, ou na primacialidade
ou secundaridade da exploração agrícola enquanto actividade empresarial. O que parece dever, antes, ser interpretado no sentido de
que o legislador entendeu que mereciam o benefício de suportar taxas
contributivas transitoriamente inferiores às normais, todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, independentemente daquele
para quem trabalham, e todas as entidades que se dedicam à exploração agrícola, nela empregando trabalhadores, e não só aquelas
que fazem dessa exploração a sua actividade principal. E que foi
assim mesmo que quis concretizar, e concretizou, o princípio declarado
no preâmbulo do diploma.
Ao contrário do que pretendeu fazer o titular do poder regulamentar que emitiu o Decreto Regulamentar n.o 9/88.
Temos, pois, que, ao invés do que decidiu a sentença impugnada,
é ilegal o artigo único do Decreto Regulamentar n.o 9/88, de 3 de
Março, no segmento em que, acrescentando um n.o 2 ao artigo 4.o
do Decreto Regulamentar n.o 75/86, de 30 de Dezembro, o fez em
contrariedade com o disposto nos artigos 5.o e 6.o do Decreto-Lei
n.o 401/86, de 2 de Dezembro, na medida em que nestas últimas
normas se estabelece o regime contributivo aplicável a todos os trabalhadores agrícolas por conta de outrem, e respectivas entidades
patronais, e na norma regulamentar se quiseram excluir daquele regime algumas dessas entidades patronais, e seus trabalhadores.
Ilegalidade essa que torna ilegal o acto tributário que dela fez
aplicação, e que no presente processo vem impugnado.»
Termos em que se acorda conceder parcial provimento ao recurso,
por isso que se revoga, em parte, a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente esta impugnação judicial, anulando o acto tributário na parte em que liquidou contribuições por aplicação de taxas
superiores às previstas nos artigos 5.o e 6.o do DL n.o 401/86, de
02/XII, mantendo-o no demais.
Custas em 1.a instância e neste Supremo pela impugnante, na proporção do seu decaimento, fixando-se a procuradoria devida aqui
em 50%.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Mendes Pimentel (relator) —
Vítor Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
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
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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 802/04-30. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Imperial — Produtos Alimentares, SA. Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1.1. A FP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto, 1.o Juízo, 1.a Secção, julgou procedente a impugnação
e anulou o acto tributário da liquidação de IRC.
Alegou formulando, além do mais, a seguinte conclusão:
(. . .).
9. A impugnante requereu a fundamentação da liquidação ora em
causa, nos termos do art.o 37.o do CPPT, tendo-1he sido a mesma
notificada em 11 de Fevereiro de 2002, pelo que terá de se considerar
sanado o vício do acto de notificação (falta da fundamentação), não
podendo vir invocar posteriormente a falta de fundamentação dos
actos de liquidação.
(. . .).»
1.2. O TCA entendendo que a questão suscitada na sentença versa
apenas matéria de direito declarou ser incompetente para apreciar
o recurso e caber a mesma competência a este STA.
1.3. O EMMP entende que deve declara-se este STA incompetente,
em razão da hierarquia por, na transcrita conclusão, questionar o
recurso matéria de facto ao afirmar que “a impugnante requereu
a fundamentação da liquidação, tendo-lhe sido notificada em
11.02.2002”.
2. A sentença em apreciação fixou o seguinte quadro factual:
a) Pelos Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária foi elaborado
o relatório de folhas 42 o qual aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e onde consta que:
«Da análise da Declaração Modelo - 22 do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas relativa ao exercício de 1996, verificou-se o seguinte:
- O contribuinte não acresceu ao Quadro 17 o montante de esc.
1.150.000$00 relativo à reintegração de viaturas que excederam relativamente ao valor de aquisição os 4.000.000$00 previstos no n.o 1
do art.o 32.o do CIRC;
- Conforme ofício n.o 65176 de 10/09/97, o pedido formulado nos
termos do art.o 59.o do CIRC, para a Tributação pelo Lucro Consolidado, foi indeferido por Despacho de 07/08/97 do Senhor Subdirector-Geral, em virtude de não se verificar todas as condições enunciadas no referido artigo, pelo que a presente declaração do IRC
deverá ser tributada pelo regime Geral.
Direito de Audição:
O contribuinte foi notificado por carta registada em 14/02/2001,
para exercer o direito de audição, nos termos do art.o 60.o da Lei
Geral Tributária e art.o 60.o do regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária, não tendo exercido aquele direito.»
b) Por carta registada expedida em 14-02-2001 foi a impugnante
notificada do projecto do relatório final de correcções para exercer
o direito de audição - cfr. fls. 54 do proc. adm. apenso.

c) Foi preenchido o mapa de apuramento modelo DC - 22 cuja
cópia consta de folhas 50 e 50-A do processo administrativo apenso
e que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos
legais.
d) Em 15-12-2001 foi liquidado à impugnante o IRC referente a
1996 apurando-se o imposto a pagar de 87.293,71 euros o qual foi
notificado à impugnante nos termos do documento de folhas 37 que
aqui se dá por integralmente reproduzido, sendo o respectivo aviso
de recepção assinado em 28-12-2001 - cfr. fls. 59 do proc. Adm. apenso.
e) Damos aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos
legais o ofício cuja cópia consta de folhas 44, datado de 10-09-97.
3. O EMMP entende que o recurso versa, na transcrita conclusão
9, 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.
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.o 21.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.o 32.o, n.o 1, al. a), 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.o 41.o 1 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 n.o 1 do art.o 32.o”.
Em termos coincidentes com os preceitos acabados de enunciar
estabelece o art.o 167.o 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 art.o 280.o 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 (art.o 690.o do
CPCivil).
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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 9.a que “a impugnante requereu
a fundamentação da liquidação, tendo-lhe sido notificada em
11.02.2002”.
Saber se requereu a fundamentação da liquidação e se a mesma
lhe foi notificada em 11.02.2002 implica 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 Sul e não
a este Supremo Tribunal Administrativo.
E tal declaração de incompetência não gera conflito tal como decidiu este STA em 7-12-04, Rec. 918-04.
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 Sul.
Sem custas.
Oportunamente remeta os autos ao TCA-SUL.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — António Pimpão (relator) —
Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Reclamação de créditos por contribuições à Segurança Social,
e IVA. Privilégio creditório mobiliário geral. Direito real de
garantia.
Doutrina que dimana da decisão:
Os créditos da Segurança Social e IVA, na medida em que
gozam de privilégio creditório mobiliário geral, podem ser
reclamados e graduados no lugar que lhes couber, apesar
de não beneficiarem de um direito real de garantia.
Recurso n.o 828/04-30. Recorrentes: Ministério Público e Fazenda
Pública; Recorrida: Indústria Eléctrica Batista Russo, S.A.; Relator:
Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, nesta conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - O Magistrado do Ministério Público e a Fazenda Pública, não
se conformando com a decisão do Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Lisboa que rejeitou liminarmente graduar os créditos reclamados
de IVA, respeitante ao ano de 1986 e por contribuições à Segurança
Social, respeitantes ao ano de 1994, dela vêm interpor o presente
recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA:
1.o A Fazenda Pública reclamou créditos, referentes a IVA e contribuições da Segurança Social, conforme fls. 22 a 23 dos presentes
autos.
2.o Os referidos créditos reclamados pela Fazenda Pública, foram
liminarmente rejeitados por carecerem de garantia real, nos termos
do art.o 240.o e 246.o do Código de Procedimento e de Processo
Tributário e 866.o, n.o 1, do Código Civil.
3.o Os créditos de natureza fiscal beneficiam de privilégios creditórios previstos no Código Civil.
4.o Nos termos da lei, o privilégio creditório consiste na faculdade
que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos credores
de serem pagos com preferência em relação a outros - arts. 733.o
e seguintes do Código Civil.
5.o O legislador ordinário tem atribuído em leis avulsas privilégios
a determinadas entidades, de que são exemplo os privilégios para
garantia de créditos pelas contribuições da Segurança Social (Dec.-Lei
103/80, de 9 de Maio).
6.o A Fazenda Pública, entende que os privilégios mobiliários (e
imobiliários) gerais (ou especiais) constituem garantias reais para efeitos de poderem ser reclamados nos termos do artigo 865.o, n.o 2,
do C.P.C., por terem por base um título exequível (certidão de dívida).
7.o Face ao exposto, e tendo em atenção a doutrina e jurisprudência
existente sobre os privilégios creditórios, a douta sentença incorreu
em erro de direito na interpretação e aplicação das normas constantes
nos arts. 240.o, n.o 1, e 246.o ambos do CPPT e 866.o do Código
do Processo Civil.
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8.o Assim, ao não serem admitidos os créditos reclamados pela
Fazenda Pública, foram violados os artigos 733.o, 736.o, 747.o e 748.o
todos do Código Civil, bem como, o artigo 865.o, n.o 2, do C.P.C.,
e, ainda, os artigos 10.o e 11.o do Dec.-Lei 103/80, de 9 de Maio.
B) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
1.a Na execução fiscal em causa foi penhorado do direito ao trespasse e arrendamento de um estabelecimento, em 14 de Fevereiro
de 1995.
2.a Os créditos reclamados pela FP, resultantes de IVA e CSS,
gozam de privilégio mobiliário geral (artigos 736.o do CC e 11.o do
DL 103/80, de 9 de Maio).
3.a Tal carácter real reflecte-se na preferência que é concedida
ao credor de ser pago com preferência a outros credores.
4.a Ainda que se entenda que os privilégios mobiliários gerais não
sejam garantias reais stricto sensu, sempre terá de se admitir que
consubstanciam causa legal de preferência enquadrável no conceito
lato sensu de garantias reais constante do artigo 204.o do CPPT.
5.a Se assim se não entendesse não se compreenderia a razão de
tais privilégios, pois que, não podendo os créditos respectivos ser
reclamados não poderia os privilégios ser, directamente, concretizados.
6.a Ou seja, seguindo a doutrina da sentença recorrida, o legislador
dava com uma mão o que tirava com outra. O que é inadmissível.
7.a E, como é sabido, na interpretação da lei, deve ser tida, sobretudo, em conta a unidade do sistema jurídico (artigo 9.o do CC).
8.a A sentença recorrida fez uma incorrecta interpretação e aplicação da lei, tendo violado os normativos insertos nos artigos 240.o
do CPPT, 11.o do DL 103/80, de 9 de Maio, e 756.o do CC.
A recorrida não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
do provimento do presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - O objecto dos presentes recursos consiste em saber se devem
ou não ser reconhecidos os créditos reclamados por contribuições
à Segurança Social, respeitantes ao ano de 1994 e de IVA de 1986,
na medida em que gozam de privilégio mobiliário e imobiliário gerais
(arts. 10.o, n.o 1, e 11.o do Decreto-lei n.o 103/80 de 9/5 e 736.o do
CC), por não ser conhecida a existência de garantia real.
E sendo o mesmo o objecto dos recursos, passaremos a tomar
deles conhecimento em conjunto.
Esta questão foi recentemente apreciada por esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em diversos arestos, pronunciando-se
sempre, com excepção de um deles (rec. n.o 612/04, de 7/7/04), em
sentido afirmativo e cuja jurisprudência vamos aqui seguir de perto,
na medida em que não vemos motivo para a alterar.
Deste modo, escreve-se no Acórdão de 2/7/03, rec. n.o 882/03, que
os créditos que gozam de privilégios mobiliário e imobiliário gerais,
direitos reais de garantias, podem ser reclamados em execução fiscal
por créditos de impostos contra o devedor, ”sendo que mal se compreenderia que apontando a lei ... o lugar preferente (cfr. artigo 733.o
do CC) reservado a tais créditos na graduação, se vedasse atinente
reclamação visando, justamente, a sua consideração na fase derradeira
da sentença de verificação e graduação de créditos”.
Assim, ”o n.o 1 do artigo 240.o do Código de Procedimento e de
Processo Tributário, ao afirmar que ”podem reclamar os seus créditos
(...) os credores que gozem de garantia real sobre os bens penhorados”,
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deve ser interpretado amplamente, de modo a terem-se por abrangidos
na sua estatuição, não apenas os credores que gozem de garantia
real, stricto sensu, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui
causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios creditórios” (Ac. desta Secção do STA de 4/2/04, in rec. n.o 2.078/03).
Neste sentido, vide, ainda, Acórdão desta Secção do STA de
22/10/03, in rec. n.o 946/03.
Voltando ao caso dos autos e como vimos, respeitando os créditos
reclamados a contribuições devidas à Segurança Social, que gozam
de privilégio mobiliário e imobiliário geral (arts. 10.o e 11.o do Decreto-Lei n.o103/80, de 9/5) e a IVA, que goza também de idêntico
privilégio mobiliário geral (art.o 736.o do CC), não podem, assim,
tais créditos deixar de ser reconhecidos e graduados.
3 - Nestes termos, acorda-se em conceder provimento aos presentes
recursos e revogar a sentença recorrida, devendo o Tribunal ”a quo”
proferir nova sentença que não seja de rejeição dos créditos reclamados pelo motivo agora invocado e afastado.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) —
Lúcio Barbosa — António Pimpão.

Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
IRS. Rendimentos do trabalho auferidos por um dos cônjuges
na Alemanha. Residência em Portugal. Convenção celebrada entre Portugal e Alemanha, constante da Lei n.o 12/82,
de 3/6, para evitar a dupla tributação. Ampliação da matéria
de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Os rendimentos do trabalho auferidos na Alemanha por
residente em Portugal, onde permaneceu por período superior a 183 dias, são tributados naquele país.
II — Contudo, ao rendimento de todo o agregado familiar tributado em Portugal, deverá ser deduzido o imposto pago
na Alemanha.
III — Se o impugnante alega que efectuou o pagamento do
imposto naquele país e sendo a decisão recorrida omissa
a tal respeito, impõe-se a ampliação da matéria de facto
com vista à obtenção dos factos que suportem a decisão
de direito (art.o 729.o, n.o 3, do CPC).
Recurso n.o 834/04-30. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: João
Lopes Gonçalves. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do
Tribunal Tributário de 1.a Instância de Braga, que julgou procedente
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a impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação de IRS,
respeitante aos anos de 1997 e 1998, no montante global de 8.016,93
euros, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes
conclusões:
I - O art.o 15.o da CDT Alemanha dispõe que os rendimentos
provenientes do trabalho dependente auferidos pelos emigrantes portugueses na Alemanha, desde que continuem a ser considerados como
residentes em Portugal, são tributados em Portugal, sem prejuízo de
o poderem ser também na Alemanha, desde que a fonte ali se localize.
II - Nos casos em que a competência tributária cabe a ambos os
Estados determina o art.o 24.o da Convenção, que compete ao Estado
da residência do sujeito passivo a obrigação de eliminar a dupla
tributação.
III - Não existem, no articulado da Convenção critérios definidores,
do conceito de residente, sendo que o n.o 1 do seu art.o 4.o contempla
este conceito remetendo para as normas internas dos Estados contratantes a determinação desse alcance.
IV - Nos termos do n.o 2 do art.o 16.o do CIRS consideram-se
como residentes em Portugal as pessoas que aqui constituam o agregado familiar desde que resida, em Portugal, qualquer das pessoas
a quem incumbe a direcção do mesmo.
V - Sendo o Recorrido marido considerado residente em Portugal
não interessa, para este efeito, apurar o número de dias que aquele
passou em território nacional.
VI - Não há qualquer afastamento do regime constante da convenção internacional pela aplicação do direito interno português, mas
antes a plena aplicação desse mesmo regime.
O impugnante contra-alegou nos termos que constam de fls. 145
e segs., concluindo da seguinte forma:
1.o Salvo o devido respeito por opinião diferente, não assiste nenhuma razão à Recorrente.
2.o O Impugnante pagou a título de imposto tudo o que estava
obrigado a pagar na Alemanha.
3.o Nada é devido em Portugal.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de a sentença ser anulada e proferida nova sentença, com ampliação
da matéria de facto, a fim de se apurar a tributação e pagamento
do imposto sobre o rendimento auferido na Alemanha, já que e apesar
da alegação da impugnante, o probatório é omisso a tal respeito.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Nos anos em questão, o impugnante trabalhou na Alemanha,
por período superior a 183 dias em qualquer desses anos - facto
incontroverso;
2. As liquidações radicam na circunstância de a administração fiscal
(AF) ter incluído, nos ditos anos, no conjunto dos rendimentos do
trabalho, do agregado familiar do impugnante, aqueles que ele auferiu,
nesses anos, na Alemanha - facto incontroverso;
3. Nos ditos anos, a esposa e 2 dependentes, integrantes do agregado
familiar do impugnante, permaneceram em Portugal - docs. de fls. 77
e 78, e 103 e 104;
4. O impugnante pagou os valores das liquidações em 01.07.02
- docs. de fls. 125 e 126.
3 - A questão que constitui objecto do presente recurso consiste
em saber se os rendimentos do trabalho auferidos pelo impugnante,
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nos anos em questão, na Alemanha devem ser tributados em Portugal
ou naquele país.
Dispunha o art.o 15.o, n.o 1, do CIRS que “sendo as pessoas residentes em território português, o IRS incide sobre a totalidade dos
seus rendimentos, incluindo os obtidos fora desse território”.
Por sua vez, estabelece o art.o 16.o, n.o 1, do mesmo diploma legal
que “são residentes em território português as pessoas que, no ano
a que respeitam os rendimentos. . . hajam nele permanecido mais
de 183 dias, seguidos ou interpolados (al. a). . . ou, tendo permanecido
menos tempo, aí disponham, em 31 de Dezembro desse ano, de habitação em condições que façam supor a intenção de a manter e
ocupar como residência habitual [al. b)]”.
E no seu n.o 2 acrescenta que “serão sempre havidas como residentes
em território português as pessoas que constituem o agregado familiar,
desde que naquele resida qualquer das pessoas a quem incumbe a
direcção do mesmo”.
Por outro lado, a Convenção celebrada entre Portugal e a Alemanha
para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o
Rendimento e sobre o Capital, constante da Lei n.o 12/82, de 3/6,
muito embora considere que se o emprego for exercido noutro estado
contratante, as remunerações podem aí ser tributadas (cfr. art.o 15.o,
n.o 1), no n.o 2 deste mesmo preceito ressalva a possibilidade de
tributação no Estado de residência das remunerações obtidas noutro
Estado, quando o beneficiário permanecer no outro Estado durante
um período ou períodos que, no ano civil em causa, não excedam
no total 183 dias e as remunerações sejam pagas por entidade patronal
que não seja residente do outro Estado e que as remunerações não
sejam suportadas por um estabelecimento estável ou instalação fixa
que a entidade patronal tenha no outro Estado.
Por último, a referida Convenção explicita os métodos destinados
a eliminar a dupla tributação, referindo o modo como se fará a dedução
do imposto nos casos em que o contribuinte seja considerado residente
em Portugal (n.o 1) e nos casos em que seja considerado residente
na Alemanha (n.o 2).
Do que fica exposto e no caso em apreço, muito embora não haja
dúvidas de que o marido da impugnante é tido como residente em
Portugal, o certo é que resulta também que as remunerações em
causa foram obtidas na Alemanha, onde aquele permaneceu por período superior a 183 dias.
Estabelece, porém, o art.o 24.o, n.o 1, da predita Convenção que
se o residente em Portugal obtiver rendimentos na Alemanha será
deduzida ao imposto pago em Portugal uma importância igual ao
imposto que tenha pago na Alemanha, com um limite de dedução.
Ora, o impugnante alega que efectuou o pagamento do imposto
na Alemanha, o que não foi levado em conta (vide itens 4.o e 15.o
da petição inicial).
Acontece que, a este propósito, nada consta do elenco probatório
vertido na sentença recorrida.
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 art.o 729.o, n.o 3, do CPC.
Neste sentido, pode ver-se Acs. desta Secção do STA de 24/3/04,
in rec. n.o 1.872/03, e de 16/6/04, in rec. n.o 1.965/03.
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4 - Deste modo, acorda-se em conceder provimento ao recurso
e revogar a decisão recorrida com vista à ampliação da matéria de
facto nos referidos termos.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio Barbosa — Fonseca Limão.

Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Matéria de facto em recurso interposto do TCA.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Incluindo as conclusões das alegações do recurso interposto para este Tribunal, de acórdão proferido no TCA
que apreciou sentença proferida em 1.a 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.
2 — Por isso igualmente não pode este STA apreciar da existência ou não da fundada dúvida a que se refere o
art.o 121.o do CPT.
Recurso n.o 914/04-30. Recorrente: Alphabita - Sociedade de Projectos, Const., Compra e Venda de Propriedades, L.da; Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Alphabita - Sociedade de Projectos, Const., Compra e Venda
de Propriedades, L.da, recorre do acórdão que, no Tribunal Central
Administrativo, negando provimento ao recurso, confirmou a sentença
que havia julgado improcedente a impugnação do acto tributário da
liquidação de IVA e, por isso, manteve a respectiva liquidação.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
A. Na nossa óptica, face aos documentos que se encontram juntos
ao processo e aos depoimentos das testemunhas arroladas, consideramos que fizemos a demonstração das razões que invocámos na
impugnação.
B. Salvo o devido respeito, que é muitíssimo, os factos dados como
provados, não são de molde a levarem à improcedência total da impugnação e recurso, como indevidamente aconteceu.
C. Também, não podemos concordar com o M.mo Juiz no tocante
à conclusão de que, não ocorre dúvida tributária, pois se dúvida existe
deve-se à inércia da recorrente.
D. A dúvida acerca da existência e quantificação do facto tributário,
prevista no art.o 121.o CPT, é aquela que resulta não só da prova

produzida pelas partes mas também daquela que ao Juiz incumbe
realizar.
E. Perante a prova produzida pela recorrente e perante as contradições com o relatório da fiscalização, impunha-se que o juiz tivesse
participação activa no esclarecimento dos factos.
F. Poderia igualmente, o M.mo Juiz inquirir as testemunhas que
o perito tributário diz ter ouvido, confirmando as suas conclusões,
com vista a apurar a veracidade ou não dos factos.
G. E não se diga que cabia à recorrente o ónus de arrolar essas
pessoas e fazer prova através dos seus depoimentos.
H. Só após a realização aprofundada das diligências pertinentes
e adequadas à descoberta da verdade material, que incumbia ao Juiz
realizar, se poderia concluir pela não existência da fundada dúvida
acerca da existência do facto tributário.
I. No exercício dos poderes inquisitórios pode o julgador, em processo tributário, realizar ou ordenar as diligências que se afigurem
úteis para a descoberta da verdade quer relativamente aos factos alegados quer às questões que oficiosamente deva conhecer nos termos
do art.o 40.o do CPT e art.o 99.o da LGT.
J. Pensamos que as provas produzidas no processo, quer através
de documentos, quer dos depoimentos as testemunhas, são idóneas
e suficientes para que delas resultem, pelo menos, fundadas dúvidas
acerca quantificação da matéria colectável e da liquidação de IRC,
e juros compensatórios, tudo aqui em causa, pelo que, face a tais
dúvidas, com o devido respeito, deveria a impugnação ter sido julgada
procedente, contrariamente ao que aconteceu.
L. Incumbia o julgador da 1.a instância ter ordenado as diligências
de prova adequadas à descoberta da verdade, e não considerar que
a recorrente agiu com inércia, quando não cabia à recorrente o ónus
de fazer essa prova.
M. Deste modo, verifica-se que ocorre divergência entre o decidido
e a interpretação e aplicação da lei.
N. Assim, no douto acórdão ora em apreço, julgando improcedente
o nosso recurso, foram violadas, entre outras, as disposições dos
arts. 40.o, 76.o, 78.o, 121.o e 133.o do CPT, vigentes à data dos factos,
os art. 668.o do CPC, art.o 99.o da LGT, razões pelas quais, deve
tal douto acórdão ser revogado, o que se requer, e substituído por
outro que julgue procedente a impugnação.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que
o acórdão impugnado corroborou o juízo da administração tributária
sobre a existência de indícios sérios e objectivos, traduzindo uma probabilidade elevada de que as facturas controvertidas, contabilizadas
pela sociedade recorrente e emitidas por pretensos prestadores de
serviços, não titulavam operações económicas reais, antes se baseando
em simulações não cabendo nos poderes de cognição do STA averiguar
e decidir sobre a fundada dúvida quanto à existência e quantificação
do facto tributário, por ser questão que se inscreve no domínio da
matéria de facto, cujo conhecimento lhe está vedado (arts. 21.o, n.o 4,
e 32.o, n.o 1, al. b), ETAF; art.280.o CPPT/acs. STA 13.11.2002
rec. n.o 1015/02; 30.04.2003 rec. n.o 242/03; 28.05.2003, rec.
n.o 454/03;15.10.2003 rec. n.o 920/03).
2. O acórdão recorrido fixou o seguinte quadro factual:
a) A tributação da impugnante, relativamente aos anos de 1991,
1992 e 1993 resultou, de se haver considerado que acrescera aos custos
fiscais e deduzira imposto com base em facturação que não corresponde a efectivas prestações de serviços;
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b) A facturação em causa foi emitida por: SPAD 24 - Sociedade
Portuguesa de Arruamentos e Desaterros, Lda; Empreendimentos
de Construção Civil e Obras Públicas de M. Baptista, Lda, e José
Manuel Rama Cardoso;
c) Em relação à SPAD 24 - Sociedade Portuguesa de Arruamentos
e Desaterros, Lda, é manifesta a disparidade entre os valores dos
recibos emitidos e os valores efectivamente pagos através de cheque;
d) Descontos consideráveis de pronto pagamento - 30 % - referidos
a uma antecipação de 180 para 60 dias, correspondentes a uma taxa
nominal de 90 % ao ano;
e) Contabilização de pagamento por caixa, sem que haja qualquer
cheque emitido para o efeito;
f) Utilizando como “documento” nota de lançamento;
g) Considerando apenas os autos de medição anexos às facturas
da SPAD 24, os trabalhos facturados em alguns casos ultrapassam
os trabalhos previstos;
h) Na factura n.o 580, vg., sem auto anexo, os trabalhos aí contidos
não cabem no projecto de loteamento, nem na proposta da empreitada;
i) A facturação não é, de todo, conforme à realidade, havendo
rubricas facturadas em excesso e outras não totalmente facturadas;
j) Apesar de existirem trabalhos por realizar, como é o caso das
calçadas e escadas de desnível, a facturação ultrapassa o valor
acordado;
l) O total das facturas com os n.os 580, de 31.12.91; 253, de 30.6.93,
e 254, de 30.6.90 aproximam-se da diferença entre o valor facturado
e os pagamentos (cfr. processo de impugnação com o n.o 54/96);
m) As facturas n.os 580 (doc. de fls 61), 253 (doc. de fls 71 e
254) (doc. de fls 72) evidenciam que as condições de pagamento nelas
constantes é de 30 dias, sem que tenham qualquer referência a desconto por pagamento antecipado;
n) Sem referência explícita a acordo de 30 % para o pagamento
antecipado de 60 dias;
o) A factura n.o 580, de fls 61 dos autos, por cotejo com as facturas
de fls 71 e 73 está processada por tipo de letra diferente, não tendo
sido emitida pelo programa de facturação de contabilidade, como
as restantes (cfr. processo de impugnação com o n.o 54/96);
p) Os valores do quadro de fls 12 do relatório representam valores
superiores ao acordo de adjudicação considerado;
q) Enquanto os valores pagos por cheque e constantes do quadro
de fls 14 cumprem sempre tal clausulado;
r) Em relação à facturação de Empreendimentos de Construção
Civil e Obras Públicas de M. Baptista, Lda, evidenciam os autos que
esta empresa se encontrava em estado de falência técnica e abandono,
desde 1990;
s) Em abandono e inactiva, sem equipamento e meios capazes de
executar qualquer trabalho;
t) Os trabalhos de infra-estruturas de urbanização facturados foram
da responsabilidade e execução da SPAD 24, Lda, conforme consta
do processo de alvará n.o 15/90;
u) A descrição das facturas limita-se a referências gerais, sem qualquer meio de suporte e sem autos de medição;
v) Os trabalhos referidos nas facturas a caberem no processo de
loteamento sobrepor-se-iam aos executados pela SPAD 24, Lda, pela
ENELEC, Lda, e pela Mota e Santos, Lda;
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x) De acordo com o proprietário do loteamento, a empresa M. Baptista, Lda, não executou qualquer trabalho, com excepção de um colector de esgotos proveniente do loteamento das 4 Torres, junto à
estrada de Tavarede;
z) Que atravessou a propriedade agora objecto de urbanização,
mas que nada tem a ver com as infra-estruturas actuais em causa;
a1) As facturas em causa possuem impressões antigas, encontram-se
desprovidas de numero de contribuinte da empresa e espaço para
o do cliente, não fazendo referência à tipografia que as elaborou;
b1) Não existindo já o número de telefone em 1989;
c1) Em todos os meios de pagamento, relativamente a todas as
facturas contabilizadas foi também contabilizado o pagamento por
caixa, sem emissão de cheques;
d1) No contrato de fls 58, celebrado entre a impugnante e a SPAD
24, Lda, na cláusula primeira, não é referido qualquer outro contrato,
mas sim o celebrado em 12 de Agosto de 1991, referenciado a fls. 50;
e1) Neste nada é referido a “benfeitorias” executadas por M. Baptista, Lda;
f1) Aquele contrato de fls 50 refere-se a “eventuais benfeitorias”,
redactorial e conceitualmente diverso das obras que a impugnante
declara como feitas;
g1) Conforme documento de fls 108 - Auto de medição da ENELEC,
Lda - é esta sociedade que executa o “posto de transformação em
alvenaria”;
hl) Por sua vez, no que respeita a José Manuel Rama Cardoso,
encontra-se inactivo desde 1990/1991, altura em que constituiu a empresa “Construções Rama, Lda” e desde meados de 1991 que não
envia declarações periódicas de IVA;
i1) Em fiscalização anterior àquela sociedade, por si constituída
e a este sujeito passivo, foi verificado que quer a empresa, quer este
não possuíam bens de equipamento, nem pessoal ao seu serviço com
os quais pudessem efectuar os trabalhos facturados;
j1) As facturas em causa referem trabalhos descritos de forma genérica colidindo e sobrepondo-se aos efectuados por outras empresas;
l1) Sendo que uns não cabem no projecto de loteamento, e outros
não se encontram executados, como é o caso das zonas verdes;
m1) Na análise dos meios de pagamento da empresa, verifica-se
que todos os recibos relativos às facturas em causa foram contabilizados através de Caixa, sem emissão de cheques de pagamento;
n1) Apenas tendo emitido um cheque de 750.000$00;
o1) A factura de fls 127 não contém o quantum dos trabalhos
executados, nem se apoia em autos de medição, como é tradição
da impugnante, em relação às obras efectivas efectuadas e que todos
os outros fornecedores 1he entregaram (cfr. processo de impugnação
com o n.o 54/96);
p1) Comparando as facturas, vg. de fls 128 e 129, evidencia-se
que a primeira se refere a “arranjo de zonas verdes” e a segunda
com “fornecimento e transporte de terras vegetais para arranjos de
zonas verdes” em assinalável diferenciação de prestações de serviços
(cfr. processo de impugnação com o 54/96);
q1) O que, conceitualmente, foi confirmado pelo seu emitente;
r1) Todos os pagamentos que se referem a efectivas prestações
de serviços foram pagos com cheques;
s1) Foi possível a quantificação directa e exacta das correcções
ao lucro tributável;
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t1) Assim, também, se assinalando divergência entre factos e valores
constantes do contrato de subempreitada e da facturação e formas
de pagamento;
u1) Divergências entre os pagamentos efectivos (cheques) e os recibos emitidos;
vl) Divergências entre os trabalhos previstos no projecto e na proposta de subempreitada com os trabalhos facturados;
x1) Existência de trabalhos por realizar, mas facturados;
z1) Entradas e saídas de cheques de caixa sem justificação;
a2) Existência de saldos em caixa que não correspondem à realidade;
b2) Depósito de cheques de proveniência desconhecida;
c2) Contabilização como custo de valores constantes de facturas
que não correspondem a serviços realizados nem a custos efectivamente suportados;
d2) Contabilização como custo de despesas particulares dos sócios.
e2) A liquidação adicional de IVA em causa e respectivos juros
compensatórios, relativo aos anos de 1991, 1992 e 1993, é do montante
global de 35.099.876$00, foi operada por correcções técnicas, relativas
a entre outros motivos aqui não em causa, por as facturas processadas
pelas empresas identificadas na alínea b) supra, que foram consideradas pela Administração Fiscal como relativas a operações simuladas, não ter sido aceite a dedução do IVA nelas mencionado - cfr.
cópia do relatório do exame à escrita de fls 155 e segs.;
f2) O elenco de tais facturas consta do mesmo relatório, ora do
quadro de fls 178 dos autos.
A matéria das alíneas x) e z) ficará a constar com a seguinte
redacção:
«A empresa M. Batista, Lda, executou na urbanização do Viso algumas
infra-estruturas, não claramente especificadas, na fase inicial do projecto
de urbanização, em data anterior de 1989.»
3.1. O acórdão recorrido (cfr. fls. 522 v.o) identificou como questão
a decidir a de saber se os factos constantes no probatório da anterior
sentença recorrida, nas alíneas que determinaram a sua baixa para
instrução e ampliação da matéria de facto se encontravam provados
face à realização das diligências de prova ordenadas no anterior acórdão anulatório e se a impugnante logrou provar a efectiva realização
de obras e prestação de serviços constantes das facturas desconsideradas pela AT em que exerceu o direito à dedução do IVA nelas
mencionado.
É que (cfr. ponto 4.1. fls. 525 v.o) discutia a contribuinte a sentença
recorrida que não aceitou o direito à dedução do IVA constante
nas facturas desconsideradas pela AT, dos exercícios em causa, por
as considerar simuladas, invocando ter feito a prova da efectiva realização das operações subjacentes pois que tal sentença recorrida,
para julgar improcedente a impugnação, considerou em suma, que
não se provava a efectiva realização das obras e serviços a coberto
das facturas em causa, que assim seriam simuladas, não podendo
ao seu abrigo proceder-se ao direito à dedução do IVA nelas constantes, nos termos do disposto no art.o 19.o, n.o 3, do CIVA.
3.2. E continua a recorrente, conforme sustenta o EMMP, a questionar o acórdão impugnado enquanto se pronunciou pela existência
de indícios sérios e objectivos, traduzindo uma probabilidade elevada
de que as facturas controvertidas, contabilizadas pela sociedade recorrente e emitidas por pretensos prestadores de serviços, não titulavam operações económicas reais, antes se baseando em simulações.
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Na verdade sustenta a recorrente na al. A e B das conclusões das
alegações que face aos documentos que se encontram juntos ao processo e aos depoimentos das testemunhas arroladas, os factos dados
como provados, não são de molde a levarem à improcedência total
da impugnação e recurso.
Refere na conclusão C e D que não pode concordar com a conclusão
de que não ocorre dúvida tributária, pois que a dúvida acerca da
existência e quantificação do facto tributário, prevista no art.o 121.o
CPT, é aquela que resulta não só da prova produzida pelas partes
mas também daquela que ao Juiz incumbe realizar e na conclusão
E e F que perante a prova produzida pela recorrente e perante as
contradições com o relatório da fiscalização, impunha-se que o juiz
tivesse participação activa no esclarecimento dos factos.
Ainda segundo as conclusões G, H e I caberia ao Tribunal a realização aprofundada das diligências pertinentes e adequadas à descoberta da verdade material.
De qualquer forma [al. J) e seguintes] as provas produzidas no
processo, quer através de documentos, quer dos depoimentos as testemunhas, são idóneas e suficientes para que delas resultem, pelo
menos, fundadas dúvidas acerca quantificação da matéria colectável
e da liquidação de IRC, e juros compensatórios, Do exposto resulta
que as conclusões do presente recurso questionam a matéria factual
fixada pelo TCA e que a recorrente pretende confrontar com a prova
documental e testemunhal que foi produzida ou que deveria ter sido
produzida pelo Tribunal.
Afirma ainda a existência de fundada dúvida que o acórdão em
apreciação entendeu não existir.
Com efeito neste se escreveu (cfr. fls. 529):
«Não sendo possível, a maior parte das vezes, ter a certeza sobre
a existência do facto tributário, daí não resulta que o contribuinte
não seja tributado, pois, para que tal tributação não se verifique,
necessário será que aquele alegue e prove factos (através de prova
concludente) que ponham em dúvida (fundada) os pressupostos em
que assentou o juízo de probabilidade elevado feito pela Administração para prova da existência do facto tributário ou da sua
quantificação.́
Por outro lado, só releva para a anulação da liquidação do imposto
a dúvida legítima ou fundada sobre a existência e quantificação do
facto tributário, ou seja, quando aquela dúvida não seja imputável
ao impugnante, e no caso é-1he imputável.Cabia à recorrente, ter
alegado e provado factos certos e concludentes para prova da existência daquelas operações subjacentes aos referidos documentos. Ou
que no caso, haviam ocorrido circunstâncias especiais que levaram
a que os mesmos tivessem sido emitidos nos termos em que o foram,
mas que os seus montantes consistiam exactamente nos montantes
pagos pelo mesmo na aquisição de tais bens e prestações de serviços.
Situação que colocava a impugnante nas melhores condições para
o esclarecer e provar, como antes se disse, e que nos termos supra,
não logrou fazer.»
Daí que se reafirme que continua a recorrente, nos termos expostos,
a questionar a matéria factual fixada pelo acórdão recorrido.
Contudo a matéria de facto fixada pelas instâncias não pode ser
reapreciada por este STA encontrando-se aquela definitivamente assente não podendo ser alterada por este Tribunal.
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É que, nos termos do art.o 21.o, n.o 4, do ETAF, este Tribunal
“apenas conhece de matéria de direito nos processos inicialmente
julgados pelos tribunais tributários de 1.a instância”.
Por força deste preceito legal e porque, na situação dos autos,
estamos perante um processo, inicialmente, julgado pelo tribunal tributário de 1.a 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 art.o 722.o,
o
n. 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 art.o ”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 de uma 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.
3.3. E igualmente não cabe nos poderes de cognição do STA averiguar e decidir sobre a fundada dúvida quanto à existência e quantificação do facto tributário, por ser questão que igualmente se inscreve
no domínio da matéria de facto.
Na verdade estabelecia o art.o 121.o do CPT na redacção anterior
ao Dec-Lei 165/95, de 15-7, aplicável nos autos, sob a epígrafe “dúvidas
sobre o facto tributário”, que, resultando da prova produzida, fundada
dúvida sobre a existência e quantificação do facto tributário, deverá
o acto impugnado ser anulado.
É que este preceito alterou o entendimento vigente no domínio
do CPCI segundo o qual incumbia ao impugnante a prova da inexistência dos pressupostos do acto tributário bem como dos factos
constitutivos dos respectivos vícios ou ilegalidades pois que o acto
tributário gozaria da presunção de legalidade e daí que, em caso
de dúvida sobre a realidade dos factos alegados, a decisão seria desfavorável ao contribuinte.
Por isso e a partir do citado art.o 121.o do CPPT caberia à Administração o ónus da prova da verificação dos respectivos indícios
ou pressupostos da tributação ou sejam os pressupostos legais da
sua actuação.
Por sua vez caberá ao contribuinte fazer a prova bastante da ilegalidade do acto, quando se mostrem verificados aqueles pressupostos.
Na situação concreta dos presentes autos cabia à Administração
fazer a prova dos requisitos legais da sua actuação o que não vem
questionado pelo contribuinte e a este demonstrar a ilegalidade do
acto ou, pelo menos, gerar a fundada dúvida quanto à quantificação
do rendimento colectável.
É que o ónus da prova dos factos constitutivos dos direitos da
administração tributária ou dos contribuintes recai sobre quem os
invoque, isto tanto no procedimento como no processo judicial tributários como se escreveu no Ac. deste STA de 13-11-2002, Rec.
1015-02.
Tendo-se escrito no acórdão em apreciação que cabia à recorrente
“ter alegado e provado factos certos e concludentes para prova da
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existência daquelas operações subjacentes aos referidos documentos
(fls. 529) não pode considerar-se que a impugnante tenha feito prova
concludente e sem margem para dúvidas de erro sobre a existência
e quantificação da matéria tributável.
Acresce que, como se escreveu no citado Ac. deste STA de
13-11-2002, Rec. 1015-02, não cabe nos poderes de cognição do STA
- cfr. art.o 21.o, n.o 4, do ETAF - averiguar e decidir da existência
ou não de tal dúvida, face ao probatório fixado nas instâncias, pois
estaria, então, a imiscuir-se no conhecimento da matéria de facto
o que lhe é vedado pois que, 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.
Na verdade o juízo formulado pelo T.C.A. no sentido da inexistência
de dúvida fundada, sobre a existência ou quantificação do facto tributário, susceptível, face ao art. 121.o do C.P.T., então em vigor,
de conduzir à anulação do facto tributário, não pode ser sindicado,
impondo-se, pois, a este S.T.A.
4. Nos termos expostos nega-se provimento ao recurso e confirma-se
o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente fixando-se em 50 % a procuradoria.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — António Pimpão (relator) — Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Recurso jurisdicional de sentença de Tribunal Administrativo
e Fiscal directamente interposto para o Supremo Tribunal
Administrativo. Matéria exclusivamente de direito. Competência do Supremo Tribunal Administrativo.
Doutrina que dimana da decisão:
Não versa exclusivamente matéria de direito e, por isso, não
é o Supremo Tribunal Administrativo competente para o
apreciar, o recurso jurisdicional directamente interposto de
sentença de um tribunal administrativo e fiscal em cujas
conclusões das alegações é afirmada a existência de um
crédito certo, líquido e exigível, quando a sentença deu por
provado que esse crédito não é reconhecido pelo pretenso
devedor e considerou que, por isso, não é certo nem exigível.
Recurso n.o 959/04-30. Recorrente: Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o
Dr. Baeta de Queiroz.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA GRÃO PARÁ, S.A., com
sede em Lisboa, reclama para a conferência do despacho do relator
que declarou este Supremo Tribunal Administrativo (STA) incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso jurisdicional
da sentença do M.mo Juiz do 2.o Juízo do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Lisboa, o qual julgara improcedente a reclamação do
acto que lhe indeferiu a compensação em execução fiscal.
Diz a reclamante, em súmula, que o relator não se pronunciou
sobre um “aspecto, de carácter exclusivamente de direito”, e que
“a qualificação do crédito oferecido como meio de pagamento como
certo, líquido e exigível assume natureza jurídica”, sendo “na sua
essência, uma conclusão de direito e não de facto”. “Em momento
algum, pôs a Reclamante em causa o julgamento feito quanto aos
factos. O que a Reclamante pôs em causa fora as conclusões de direito
(. . .) e consequente aplicação do mesmo, efectuado pelo Meritíssimo
Juiz a quo”.
Daí que, quando muito, o STA poderia determinar a ampliação
da matéria de facto “para a adequada e correcta apreciação de direito
da reclamação apresentada pela Reclamante”.
Conclui pedindo que “na hipótese académica de assim se não entender”, o processo seja remetido ao Tribunal Central Administrativo
Sul.
1.2. A Fazenda Pública não se pronunciou sobre a reclamação.
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto é de parecer que seja mantido o despacho reclamado.
1.4. O processo vem à conferência sem vistos.
2.1. São as seguintes as conclusões do recurso jurisdicional interposto pela ora reclamante:
«1.
Em Novembro de 2002, a Recorrente apresentou, junto do 3.o Serviço de Finanças de Lisboa, um requerimento de pagamento de dividas
à Segurança Social, mediante a utilização do crédito fiscal que titula
sobre o Ministério das Finanças e o Ministério da Segurança Social.
2.
Este requerimento foi apresentado ao abrigo do regime excepcional
de regularização de dividas previsto do Decreto-Lei n.o 248-A/2002,
de 14 de Novembro.
3.
Este requerimento de pagamento foi indeferido por despacho do
Subdirector Geral dos impostos, de Março de 2003.
4.

6.
A apreciação do pedido da Recorrente enquanto reclamante pressupunha a análise de questões prejudiciais como a existência, certeza
e exigibilidade do crédito oferecido para pagamento.
7.
Estas questões estão a ser discutidas, a título principal, na acção
de reconhecimento de um direito em matéria tributária, intentada
pelo Grupo Grão Pará, em Maio de 2001.
8.
Atenta a relação de prejudicialidade entre estes autos de reclamação
e a referida acção de reconhecimento de um direito em matéria tributária, deveriam estes ter sido suspensos, por despacho de Meritíssimo Juiz a quo, de acordo com o previsto no n.o 1 do art. 279.o
do CPC.
9.
Não tendo ordenado esta suspensão, o Meritíssimo Juiz a quo omitiu
a prática de um acto que a lei prescreve, com a consequente anulação
de todo o processado subsequente, incluindo a sentença ora recorrida,
nos termos do disposto no art. 201.o
10.
Sem conceder, o Meritíssimo Juiz a quo não conheceu de todas
as questões que deveria conhecer, por considerar não ser a reclamação
judicial a sede própria para análise das questões suscitadas.
11.
Ora, tal entendimento é incorrecto, porquanto a matéria em causa
deve ser apreciada, tanto no processo de execução fiscal, quando
na reclamação judicial, por se tratarem de questões prejudiciais.
12.
Tanto o órgão de execução, como o tribunal, têm competência
para se pronunciar sobre questões prejudiciais - cfr. art. 31.o do CPA
e art. 15.o do CPTA.
13.
Não podia, por isso, o Meritíssimo Juiz a quo considerar, pura
e simplesmente, como “irrelevante” a argumentação da Recorrente,
estando, isso, sim obrigado a pronunciar-se sobre e mesma.
14.
Não o tendo feito, há omissão de pronúncia, nos termos da alínea d),
do n.o 1 do artigo 668.o do CPC, pelo que a sentença ora recorrida
padece de nulidade.
15.

No prazo legal, a Recorrente deduziu e competente reclamação
judicial.
5.

O crédito fiscal oferecido como meio de pagamento existe, é certo,
líquido e exigível.
16.

A reclamação judicial foi indeferida por sentença do Meritíssimo
Juiz a quo.

Tal crédito decorre do Acordo Global e do Acordo de Fecho do
Acordo Global, da Deliberação do Conselho de Ministros
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n.o 154-D/97, que ratificou e Acordo Global, e que, nos termos do
artigo 1894 da Constituição da República Portuguesa, vincula indeclinavelmente o Ministro das Finanças e o Ministro do Trabalho e
da Solidariedade, das avaliações dos imóveis dados em pagamento
e efectuadas nos termos do art.o 284.o do C.P.T., do Despacho Conjunto dos Ministros das Finanças e da Solidariedade Social, dos autos
de dação em pagamento, bem como da própria lei, nomeadamente
do artigo 201.o, n.o 9, do C.P.P.T. e do artigo 284.o, n.o 9, do C.P.T.
17.
A constituição do crédito fiscal a favor do Grupo Grão Pará é
uma consequência automática, inelutável e ope legis, da aceitação
pelo Estado - Ministério das Finanças e Ministério da Segurança Social - de bens com valor superior ao montante das dívidas a pagar.
18.
Estão, assim, verificados os pressupostos legais para a pretendida
compensação, conforme o requerimento de pagamento apresentado
em finais de Novembro de 2002.
19.
Ao indeferir a reclamação em causa, o Meritíssimo Juiz a quo
violou o disposto nos arts. 89.o, 90.o, e n.o 9 do art. 201.o do CPPT,
bem como o disposto no Decreto-Lei n.o 248-A/2002, de 14 de
Novembro.
Nestes termos e nos melhores de Direito,
Deve ser julgado procedente, por provado, o presente recurso, e
consequentemente, ser anulada a sentença proferida, e ordenada a
suspensão dos autos de reclamação até que seja proferida decisão
definitiva e transitada em julgado na acção de reconhecimento de
um direito em matéria tributária.
Na hipótese meramente académica de assim não se entender, deve
ser revogada a sentença recorrida, por omissão de pronúncia, tudo
com as demais consequências legais.»
2.2. Quanto a factos, a sentença recorrida julgou provados os
seguintes:
«1.
Contra a reclamante foi instaurada execução fiscal para cobrança
de 16.294.012$00, referentes a contribuições para a segurança social;
2.
A executada requereu, nessa execução, o pagamento da quantia
exequenda através de compensação com parte de um crédito fiscal
que afirma deter sobre o Estado, em virtude de cessão em pagamento
efectuada no âmbito do Acordo Global celebrado entre o Estado
e o Grupo Grão Pará;
3.
Por despacho de 27MAR2003, do Subdirector Geral dos Impostos,
constante de fls. 383, foi indeferido tal pedido, por não se reconhecer
a existência do alegado crédito fiscal, quer porque nunca ocorreu

qualquer acto de reconhecimento quer porque no referido Acordo
Global a executada havia renunciado a um eventual crédito fiscal;
4.
a executada, e outros, intentou acção para reconhecimento de um
direito (n.o 1/2002 - ex 5.o 2.a do 2.o juízo do TAF de Lisboa) pedindo
o reconhecimento da existência de um crédito fiscal no montante
de 3.398.652.874$00, a qual foi julgada improcedente, tendo sido interposto recurso dessa decisão”.
3.1. Foi a partir do cotejo das transcritas conclusões com a também
reproduzida matéria de facto que da instância vem assente que o
Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal suscitou a questão de, face ao alegado na décima quinta conclusão das alegações
de recurso, aonde é contrariada a matéria de facto fixada na sentença,
este não ser o Tribunal competente para conhecer do recurso, que
não versa, exclusivamente, matéria de direito.
3.2. Expressamente notificada para se pronunciar sobre este parecer,
a agora reclamante não veio contrariá-lo.
3.3. O relator do processo proferiu, então, despacho de que se
transcreve o segmento relevante:
«Importa começar por decidir a questão suscitada pelo Exm.o Procurador-Geral Adjunto, que contesta a competência do Tribunal para
apreciar o recurso, por este se não fundar, exclusivamente, em matéria
de direito.
A questão deve apreciar-se prioritariamente, relativamente a qualquer outra, face ao disposto nos artigos 16.o, n.o 2, do Código de
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e 13.o do Código
de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) aprovado pela
lei n.o 15/2002, de 22 de Fevereiro (anteriormente, artigo 3.o da Lei
de Processo nos Tribunais Administrativos (LPTA).
Na verdade, o Supremo Tribunal Administrativo (STA) só é competente para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância se em causa estiver,
apenas matéria de direito. Versando o recurso, também, matéria de
facto, competente é, não já o STA, mas o Tribunal Central Administrativo (TCA). É o que dispõem os artigos 26.o, alínea b), e 38.o,
alínea a), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF),
aprovado pela Lei n.o 107-D/2003, de 31 de Dezembro, e já antes
estabeleciam os artigos 32.o n.o 1, alínea b), e 41.o, n.o 1, alínea a),
do anterior ETAF, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 129/84, de 21 de
Março, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 229/96, de 29 de
Novembro.
Na conclusão n.o 15 das suas alegações de recurso afirma a recorrente que “o crédito fiscal oferecido como meio de pagamento
existe, é certo, líquido e exigível”.
Refere-se ao crédito que pretende ter sobre o Estado e quer oferecer
como pagamento da quantia que lhe é exigida em execução fiscal.
Mas a compensação foi rejeitada pela Administração Fiscal precisamente por “não se reconhecer a existência do alegado crédito
fiscal”. E a reclamação que a recorrente dirigiu ao Tribunal contra
tal decisão não teve êxito porque este considerou, na decisão agora
sob recurso, que “decorre da matéria de facto apurada [que] o crédito
que a reclamante se arroga não é certo nem exigível porquanto não
é reconhecido pelo pretenso devedor”.
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É, assim, patente que a recorrente, ao afirmar, no recurso jurisdicional, a certeza e exigibilidade do crédito, contraria, frontalmente,
a sentença impugnada.
Afirmando a certeza e exigibilidade do crédito a recorrente acusa
o Tribunal recorrido de erro de julgamento sobre a factualidade alegada, pois o juízo em contrário feito pela sentença está construído
como um juízo conclusivo sobre os factos apurados, inserindo-se, por
isso, no âmbito do julgamento sobre a matéria de facto.
O que vale por dizer que a recorrente põe em causa o julgamento
feito pela instância quanto aos factos.
Verdade é, também, que o legislador distribuiu a competência para
apreciar os recursos interpostos das decisões dos tribunais tributários
de 1.a instância entre o TCA e o STA, segundo este critério: o TCA
é competente quando as questões colocadas no recurso sejam só de
facto, ou de facto e de direito; o STA é competente quando as questões
postas sejam, exclusivamente, de direito. É o que resulta do disposto
nas disposições legais acima citadas.
Por outro lado, da relevância dos factos invocados no recurso para
a sua decisão não há que cuidar, pois, como é jurisprudência firme,
para aferir da competência do STA para conhecer dos recursos directamente interpostos de decisões da 1.a instância, não importa se
os factos invocados no recurso interessam, ou não para decidir a
causa. O que releva é que eles sejam alegados, pois, sendo-o, já o
recurso não versa, exclusivamente, matéria de direito, sendo ao tribunal competente que caberá avaliar da projecção de tais factos.
Assim, no nosso caso, pelas razões expostas, o Tribunal de recurso
é colocado perante uma controvérsia acerca dos factos. Consequentemente, o recurso não tem exclusivo fundamento em matéria de
direito.
Face ao exposto, e visto o disposto nos artigos 26.o, alínea b), 38.o,
alínea a), do ETAF aprovado pela Lei n.o 13/2002, de 19 de Fevereiro
- anteriormente, artigos 32.o, n.o 1, alínea b), 33.o n.o 141.o, n.o 1,
alínea a), e 42.o, n.o 1, alínea a), do ETAF revogado pelo artigo
8.o da mesma lei - e 288.o do CPPT, com referência ao artigo 700.o
do Código de Processo Civil, julga-se este Supremo Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer
do presente recurso jurisdicional, por competente ser o Tribunal Central Administrativo Sul”.
4. Vejamos se a reclamante tem razão ao divergir do despacho
do relator que, com os fundamentos que se viram, considerou que
o recurso não versa, exclusivamente, matéria de direito.
Antes de tudo, importa afirmar que o relator, entendendo, como
entendeu, ser o STA incompetente para conhecer do recurso, não
tinha que se pronunciar sobre quaisquer aspectos nele suscitados pela
recorrente, pois as questões a decidir no âmbito do recurso, sejam
de facto, sejam de direito, só o podem ser pelo tribunal que detém
competência para ele.
A competência entre os dois tribunais da hierarquia dos tribunais
fiscais STA e TCA - não está distribuída de modo que, num mesmo
recurso, um deles seja competente para conhecer as questões de facto,
e outro as questões de direito. O que a lei determina é que a competência do STA se limita aos recursos cujo exclusivo fundamento
seja matéria de direito, sendo o TCA competente para aqueles em
só se suscite matéria de facto, ou em que se questione matéria de
facto e de direito.

1903
Em súmula, as questões de direito levantadas pela recorrente não
tinham que ser abordadas pelo relator, nem por ele podiam ser decididas, no despacho reclamado.
Quanto à questão de “a qualificação do crédito oferecido como
meio de pagamento como certo, líquido e exigível” assumir, ou não,
”natureza jurídica”, e ser, “na sua essência, uma conclusão de direito
e não de facto”, é de notar que não se afirmou, no despacho reclamado,
que a qualificação de um crédito como certo, líquido e exigível, é
matéria de facto.
O que se disse é que, de acordo com a matéria de facto fixada,
a compensação do crédito exequendo com o oferecido pela recorrente
foi recusada por a Administração Fiscal não reconhecer a existência
do crédito da recorrente; afirmando-se, na sentença recorrida, que
”decorre da matéria de facto apurada [que] o crédito que a reclamante
se arroga não é certo nem exigível porquanto não é reconhecido
pelo pretenso devedor”.
Notou-se, ainda, no despacho questionado, que, por outro lado,
a recorrente afirma, na conclusão 15.a das alegações de recurso, que
tal crédito “existe, é certo, líquido e exigível”.
E escreveu-se, de seguida, que “afirmando a certeza e exigibilidade
do crédito a recorrente acusa o Tribunal recorrido de erro de julgamento sobre a factualidade alegada, pois o juízo em contrário feito
pela sentença está construído como um juízo conclusivo sobre os factos
apurados, inserindo-se, por isso, no âmbito do julgamento sobre a
matéria de facto. O que vale por dizer que a recorrente põe em
causa o julgamento feito pela instância quanto aos factos”.
Na realidade, o Tribunal recorrido afirmou que o crédito não era
certo, líquido e exigível “porquanto não é reconhecido pelo pretenso
devedor”. E a recorrente contraria este juízo, ao dizer que o mesmo
crédito existe, é certo, líquido e exigível.
Vale isto por dizer que o tribunal que aprecie o recurso jurisdicional
é chamado a pronunciar-se sobre se o crédito existe ou não, e se,
em caso afirmativo, é certo, líquido e exigível.
O que, patentemente, envolve um juízo sobre matéria que não
é, exclusivamente, de direito - a existência do crédito, e as suas certeza,
liquidez e exigibilidade.
E infirma a asserção da reclamante, ao dizer que “em momento
algum, pôs (. . .) em causa o julgamento feito quanto aos factos”.
Por último, importa dizer que o caso não é de ampliação da matéria
de facto pela instância, pois a eventual necessidade de tal ampliação
é coisa a apreciar e decidir pelo tribunal que houver de julgar o
recurso jurisdicional.
5. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, indeferindo a reclamação, manter o despacho do relator, e determinar a remessa do processo ao TCA Sul, conforme o que requereu
a reclamante, após o trânsito do presente acórdão.
Custas a cargo da reclamante, fixando-se a taxa de justiça em 99
(noventa e nove) euros.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Fonseca Limão.
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Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
IRC. Liquidação anterior à decisão da reclamação.
Doutrina que dimana da decisão:
Tendo a matéria colectável sido apurada por métodos indiciários e tendo o contribuinte reclamado para a Comissão
de Revisão, não podia a administração fiscal efectivar a
liquidação antes de decidida a reclamação, já que aquela,
nos termos dos artigos 84.o e 90.o do CPT, era condição
necessária para a impugnação e tinha efeito suspensivo.
Recurso n.o 1079/04-30. Recorrente: Ulisses Ribeiro-Controlo e Gestão de Empresas, L.da; Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo
Juiz Cons.o Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Ulisses Ribeiro - Controlo e Gestão de Empresas, L.da, impugnou
no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Aveiro a liquidação de
IRC relativa ao exercício de 1994, onde lhe foi fixado o lucro tributável
com recurso a métodos indiciários.
Por sentença da M.ma Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Viseu foi a impugnação julgada parcialmente procedente.
Inconformada com a decisão recorreu a impugnante para este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclusões:
1) Considerou-se que a liquidação impugnada é legal por se entender que a notificação da liquidação antes de ter sido tomada a
decisão sobre a reclamação da comissão de revisão, não vale para
efeitos de contagem de juros de mora, mas vale como pré-conhecimento de uma liquidação posterior.
2) Face aos elementos apurados pelo tribunal constantes do probatório nas alíneas F), G) e H), a notificação foi efectuada antes
de ter sido tomada a decisão sobre a reclamação para a comissão
de revisão, interposta nos termos do art.o 84.o, n.o 1, do CPT.
3) O efeito suspensivo da liquidação, atribuído por lei à reclamação
para a comissão de revisão prevista no art.o 84.o do CPT, reporta-se
ao período que decorre entre a interposição da reclamação até á
decisão da reclamação.
4) Donde resulta que a liquidação em causa tem de ser efectuada
em data posterior aquela em que se realizou a reunião da comissão
de revisão que apreciou a reclamação.
5) A liquidação impugnada é ilegal, pois violou o efeito suspensivo
legalmente previsto para a reclamação para a comissão de revisão.
(art.o 90.o do CPT).
6) Aliás como igualmente foi entendido no acórdão do STA de
30/10/2002, in recurso n.o 01073/02, onde se considera que só após
a decisão da comissão de revisão é possível proceder legalmente á
liquidação.
7) Razão pela qual a liquidação impugnada devia ser anulada, o
que na presente situação não ocorreu, pelo que a douta decisão recorrida deve ser revogada.

8) O Meritíssimo Juiz do tribunal a quo, qualifica a notificação
da liquidação efectuada, não como uma notificação normal, ou seja
a efectuar nos termos da lei (art.o 64.o do CPT) mas como uma
“pré-notificação”
9) Não existe norma legal ao abrigo da qual se possa efectuar
tal notificação, aliás como o defendido pelo Digno Magistrado do
M.P., que se pronunciou a favor da procedência da impugnação.
10) A notificação só terá eficácia, se for configurável legalmente
a hipótese de poder ter lugar, se a notificação for impossível não
pode a lei impô-la.
11) Traduzindo a liquidação a definição do imposto a pagar ao
Estado, ela teria que ser efectuada de acordo com as respectivas
normas de tributação.
12) Ora no presente caso, em virtude de ter sido fixado o lucro
tributável por métodos indirectos, e o acto de fixação da matéria
tributável, se inserir num processo de liquidação, que precede logicamente, o acto de liquidação, este só podia ser realizado ao abrigo
do art.o 77.o do CIRC, após a decisão da comissão de revisão.
13) A Administração Fiscal notificou a recorrente da liquidação
que efectuou em data anterior a estar formado o “caso resolvido”
em relação à matéria colectável, não sendo possível considerar eficaz
tal notificação, porque a liquidação tão-pouco podia existir.
14) A douta sentença, considera que a recorrente não entrou em
mora, nem a divida é ainda exigível, e tal consequência jurídica só
pode extrair-se partindo-se do pressuposto que a notificação efectuada
para pagar não é válida.
15) Ora se é entendimento da douta sentença recorrida que a notificação não produziu quaisquer efeitos a titulo de interpelação para
o pagamento do imposto, ao contrário do decidido, igualmente deveria
ser entendido que a notificação não produziu efeitos a titulo de impedir
a caducidade da liquidação, o que traduz que a mesma se devia dar
por verificada.
16) A douta sentença recorrida violou os artigos 33.o, 90.o e 64.o
n.o 1 do CPT e 77.o e 79.o do CIRC.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do provimento do recurso pela procedência dos seus
fundamentos.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
A) A impugnante exerce a actividade de contabilidade, auditoria
e consultadoria;
B) A sua escrita foi inspeccionada e o relatório elaborado em
1999.09.20;
C) Em 1999.10.01, neste relatório, foi exarado despacho: «Confirmo.
Dê-se sequência aos documentos emitidos e que visam corrigir e punir
as irregularidades encontradas» (a fls. 1 do processo administrativo
apenso por linha aos autos);
D) O projecto de conclusões do relatório foi notificado ao contribuinte em 1999.09.07 (a fls. 39 e 40 do processo apenso aos autos);
E) Por oficio datado de 1999.10.13, a impugnante foi notificada
dos actos resultantes da acção inspectiva (a fls. 9 dos autos);
F) Em 1999.12.09, deu entrada a reclamação da impugnante, nos
termos do artigo 84/1 do CPT (a fls. 10 e segs. dos autos);
G) Em 1999.11.26, foi emitido o documento de cobrança
n.o 19998310019846, relativo a IRC respeitante aos rendimentos de
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1994, no montante de PTE 1.492.702$00, com data limite de pagamento até 2000.01.19;
H) A Comissão de Revisão reuniu-se em 1999.12.22, e relativamente
ao ano de 1994, votaram unanimemente a manutenção das correcções
efectuadas pela inspecção tributária (cópia da acta a fls. 23 a 33 dos
autos);
I) Na mesma data, este acordo foi confirmado pelo Chefe da Repartição de Finanças (a fls. 33 do processo apenso aos autos);
J) Em 2000.04.18, a petição de impugnação deu entrada na 1.a
Repartição de Finanças de Aveiro.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A questão que é colocada a este Supremo Tribunal Administrativo
e que cumpre decidir reporta-se à validade da liquidação efectuada
à impugnante, relativamente ao IRC de 1994, calculado na sequência
de utilização de métodos indiciários, antes da decisão da reclamação
deduzida pela impugnante.
Prescrevia o artigo 84.o do CPT, ao caso aplicável, na redacção
então em vigor, que:
«1. da decisão que fixe a matéria tributável com fundamento na
sua errónea quantificação por métodos indiciários cabe reclamação
dirigida à comissão de revisão.
2. (. . .).
3. A reclamação prevista neste artigo é condição da impugnação
judicial com fundamento em errónea quantificação da matéria tributável por métodos indiciários.»
Por sua vez o artigo 90.o do mesmo CPT prescrevia que a reclamação
para a comissão de revisão tinha efeito suspensivo até à sua decisão.
Resulta meridianamente claro do teor dos normativos referidos
que a liquidação não pode ser efectivada antes de ter sido decidida
a reclamação. Na verdade, sendo esta reclamação condição necessária
para se poder impugnar e tendo ela efeito suspensivo, não faria sentido
que, ignorando tais preceitos, se fizesse desde logo a liquidação sem
esperar pela decisão da mesma. A própria sentença recorrida refere
que a notificação da liquidação antes de ter sido tomada a decisão
sobre a reclamação para a Comissão de Revisão, não podendo dar-se
como assentes os resultados dos procedimentos inspectivos, integra
preterição do dispositivo legal tanto na sua forma como na intencionalidade do sistema, não podendo por isso deixar ”de ser identificada aqui um motivo de anulação do acto impugnado”. Considera
porém irrelevante tal ilegalidade por ter dado o mesmo resultado
que daria se tivesse emergido directamente da decisão da Comissão,
relevando apenas para a contagem de juros de mora que fossem
devidos.
Afigura-se-nos que tal entendimento não pode ser sufragado. Na
verdade a apreciação da legalidade da actuação da administração fiscal
deve reportar-se ao momento em que ela teve lugar e não aos resultados concretos que dela resultam. Se a conduta era ilegal não
passa a ser legal por, a posteriori, se concluir que o montante a pagar
seria o mesmo. Ora, nos termos da lei, a reclamação era obrigatória
e condição necessária de impugnação, tendo efeito suspensivo expressamente consignado, aliás em contrário da regra geral da inexistência de tal efeito. Se era assim, não podia a administração fiscal
efectuar a liquidação antes de estar decidida a reclamação por só
então estar fixada a matéria colectável. Nem se diga que era a mesma
que foi considerada e que se tratou de um pré-conhecimento da li-
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quidação, como se faz na sentença, pois só posteriormente era possível
saber qual a matéria colectável a ter em conta na liquidação. Não
pode pois manter-se a sentença recorrida.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, anulando-se a liquidação.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Vítor Meira (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
IRS. Proventos resultantes da venda de lotes de terreno. Escritura Pública de que consta preço inferior ao considerado
pelo Fisco. Artigo 32.o do Código de Processo Tributário.
Fundada dúvida sobre a existência e quantificação do facto
tributário.
Doutrina que dimana da decisão:
I — O artigo 32.o do Código de Processo Tributário 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.
II — Fazendo-o, a Administração não viola o princípio da
reserva de jurisdição, pois a lei não exige, para tanto,
declaração judicial de nulidade do negócio jurídico simulado, porque constante de escritura pública, já que
a mera simulação do preço não é causa da nulidade
de tal negócio.
III — O tribunal de revista não pode ajuizar sobre se o tribunal
recorrido, a partir dos factos apurados, devia, ou não,
ter formulado o juízo de “fundada dúvida” a que se refere
o artigo 121.o do Código de Processo Tributário.
Recurso n.o 1083/04. Recorrentes: António Xavier de Lima e Maria
de Fátima Pires Ferreira Lima. Recorrida: 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. ANTÓNIO XAVIER DE LIMA e MARIA DE FÁTIMA PIRES
FERREIRA LIMA, residentes em Paivas, Amora, Seixal, recorrem
do acórdão do Tribunal Central Administrativo (TCA) que confirmou
a sentença da 1.a instância que julgara improcedente a impugnação
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da liquidação de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
(IRS) relativo ao ano de 1989.
Formulam as seguintes conclusões:
«A)
Quanto ao tratamento fiscal dos proveitos ligados a escrituras públicas de 1991, mas objecto de contratos promessa celebrados em
anos diversos.
1.
O Acórdão violou o princípio da especialização de exercícios
(art. 18.o do CIRC e arts. 6.o e 22.o do CCI): se a promessa com
tradição (transmissão económica) preceder a escritura (transmissão
jurídica), é naquele e não neste momento que se contabilizam os
proveitos.
2.
Os recorrentes, em cumprimento do seu dever de colaboração, alegarem e demonstraram que contabilizaram os proveitos, antes de 1989,
com a transmissão económica.
3.
Fizeram-no da melhor e única forma possível (exibição dos contratos
promessa e inventário, alegação da tradição, demonstração que sempre
a especialização lhe era aplicável na vigência do CCI).

8.
In casu, a contabilidade do ano de 1989 está correcta pois a transmissão económica precedeu a jurídica; a dos anos anteriores nunca
foi posta em causa.
B) Correcção de valores suportados em escrituras públicas:
9.
o

O Acórdão violou o art. 32. do CPT: a AF para retirar as consequências fiscais da simulação de negócios constantes de escritura
pública, não pode pura e simplesmente assumi-los como inválidos;
tem antes de intentar uma específica acção nos tribunais cíveis.
10.
o

O art. 32. do CPT - preceito sem paralelo no direito anterior
- passou a prever, entre outras coisas, a invalidade (nulo ou anulável)
do negócio simulado quanto ao preço, com o intuito de prejudicar
o Fisco e constante de documento autêntico.
11.
Seria aliás estranho que o art. 32.o do CPT não se aplicasse à
simulação relativa quanto ao preço no intuito de enganar o Fisco
- a forma mais usual de simulação no domínio tributário.
12.
A tributação do negócio dissimulado implica a invalidade do negócio
simulado (art. 32.o, n.a 2, do CPT).

4.
Nada mais se lhes podia exigir, porque na inspecção e liquidação
(em 1994) já tinham passado mais do que 5 anos sobre os factos
tributários, não havendo já a obrigação de guardar os comprovativos
dos registos das transmissões económicas (cfr. arts. 94.o e 134.o do
CCI).
5.
A AF não provou quaisquer factos que lhe competiam: a invocação
de que os recorrentes em 1989 celebraram escrituras sem terem registado os proveitos é irrelevante e inócua, face às explicações
fornecidas.
6.
Havendo fundada dúvida sobre a existência do facto tributário (se
a transmissão económica ocorreu ou não antes de 1989), impõe-se
a anulação do acto tributário (arts. 121.o do CPT e 100.o do CPPT).
7.
Violou-se a presunção de verdade da contabilidade: arts. 75.o da
LGT, e 78.o do CPT e já vigente na pendência do CCI para os contribuintes do Grupo A, como os recorrentes - pois esta presunção
é a contraface do sistema de auto declaração e auto liquidação, sendo
o imposto apurado com base na contabilidade.

13.
Só se prescinde da prévia declaração judicial cível, em “situações
excepcionais, expressamente previstas nas leis tributárias” (art. 32.o,
n.a 1, do CPT).
14.
As situações excepcionais não se reconduzem às normais e gerais
faculdades de correcção da AF (arts. 83.o, 91.o e 95.o do CIRC),
como sustentou o Acórdão, sob pena da excepção se converter em
regra e a expressa determinação em geral previsão.
15.
As situações excepcionais englobam os casos em que exista de presunções legais a cargo do contribuinte e na utilização de critérios
presuntivos.
16.
O Acórdão viola o princípio da reserva de jurisdição, ao permitir
que um órgão administrativo pratique actos judiciais por natureza,
quais sejam, assunção da simulação e definição do preço do negócio
dissimulado.
17.
O Acórdão viola os arts. 40.o, 121.o do CPT e art. 8.o do Código
Civil: a aplicação do art. 121.o do CPT não depende de alegação
pelos recorrentes.
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18.

O art. 121.o do CPT não é mais um argumento factual ou jurídico.
É antes uma indicação (obrigação) dirigida ao Juiz, quanto ao comportamento a tomar no final do seu iter cognoscitivo e avaliativo.
19.
Como está vedado o non liquet, caso subsistam fundadas dúvidas
no se e quantum do facto tributário, mesmo com a intervenção do
poder de investigação, impõe-se a anulação do acto tributário - in
dubio contra fiscum.
20.
Se o Juiz pode decidir independentemente dos argumentos das
partes - poder de investigação (art. 40.o do CPT) - então, se com
esses tópicos ficar com dúvidas, terá de anular o acto, mesmo que
as partes nada tenham alegado quanto aos factos e argumentos eleitos
pelo Juiz.
TERMOS EM QUE DEVE SER DADO PROVIMENTO AO
RECURSO E REVOGADO O ACÓRDÃO RECORRIDO, COM
TODAS AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS.»
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto Tribunal é de parecer
que o recurso não merece provimento: os fundamentos das conclusões
1.a a 8.a «assentam em pressupostos de facto que não estão estabelecidos no acórdão recorrido»; no que respeita às demais conclusões,
entende que o Tribunal recorrido «fez boa interpretação das regras
do art.o 32.o do CPT, de resto na linha da jurisprudência deste STA
que cita», e que a «fundada dúvida» «é matéria de facto que o tribunal
a quo não estabeleceu».
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. Vem fixada a factualidade seguinte:
«1.o
Os impugnantes são contribuintes de IRS, na qualidade de cônjuges,
não separados nem de facto nem de direito, dedicando-se António
Xavier de Lima, enquanto empresário em nome individual às actividades de realização de empreendimentos urbanísticos, com e loteamento de imóveis e sua promoção e venda - vulgarmente designada
por promoção e intermediação imobiliária - solicitação de alvarás
na realização de projectos, exploração agrícola e agro-pecuária e promoção no ramo turístico, bem como a compra e revenda de terrenos
em avos indivisos com vista à constituição de loteamentos para efeitos
de construção.
2.o
A escrita dos impugnantes do ano de 1989 foi objecto de uma
acção de fiscalização.
3.o
Em resultado dessa acção foi pela Inspecção tributária decidido
corrigir o valor do IRS a pagar pelos impugnantes.
4.o
Foi corrigido, nomeadamente, em primeiro lugar, na contabilidade
do impugnante, para mais, esc: 14.749.978$00, que a administração

fiscal não aceitou como custo fiscal legalmente dedutível ao lucro
tributável.
5.o
Tal valor refere-se a importâncias pagas pelos impugnantes a pessoas com quem tinham outorgado contratos-promessa de compra e
venda de terrenos, em anos anteriores, os impugnantes na qualidade
de promitentes-vendedores.
6.o (5.o no original)
Tais importâncias foram pagas para se conseguir que os referidos
contratos-promessa deixassem de produzir efeitos jurídicos, deixando
os impugnantes de estar obrigados a vender os lotes em troca do
dinheiro entregue aos promitentes-compradores.
7.o (6.o no original)
As razões pelas quais as partes quiseram que os referidos contratos-promessa deixassem de os obrigar, foram porque os lotes em
causa não puderam em sede de loteamento ser destinados a construção
urbana como os promitentes-compradores pretendiam, por se tratarem de operações de loteamento para construção que a lei não
permitia naqueles termos.
8.o (7.o no original)
Nos contratos-promessa em causa ou estava feita a menção “parcela
de terreno não aprovada”, ou “parcela de terreno aprovada”, ou não
estava feita nenhuma menção sobre a situação dos prédios.
9.o (8.o no original)
Os impugnantes lançaram tais despesas na rubrica “conta clientes”,
a crédito.
10.o (9.o no original)
A inspecção tributária entendeu que tais despesas deviam ser lançadas em sede de oneração de existências e afectarem o custo do
exercício no período em que seja considerado o respectivo proveito.
11.o (10.o no original)
Foi também corrigido, em segundo lugar, vendas não contabilizadas
no valor de 225.423.040$00.
12.o (11.o no original)
Os impugnantes aceitaram a correcção nos montantes de 500.000$00
(venda a Maria Isabel Lima Esteves) e 5.700.000$00 (venda a Fernando
J. Ramalheira Amaral).
13.o (12.o no original)
A inspecção tributária corrigiu, averbando como receita,
95.035.040$00 referente a valores recebidos em escrituras públicas
celebradas em 1989 pelos impugnantes na qualidade de vendedores,
escrituras essas efectivamente celebradas em 1989, não contabilizadas
pelos impugnantes.
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14.o (13.o no original)

Tais prédios foram entregues aos compradores em anos anteriores.
15.o (14.o no original)
A inspecção tributária corrigiu, averbando como receita,
130.388.000$00, de diferença entre o valor declarado em contratos-promessa e o valor que consta das escrituras públicas, sendo que
o valor das escrituras é inferior.
16.o (15.o no original)
Os recorrentes integraram até final de 1988 o Grupo A da Contribuição Industrial, tal como consta da declaração de rendimentos
relativa a esse ano documentada a fls. 94 e segs., cujo teor aqui se
dá por reproduzido.
17.o (16.o no original)
Dá-se aqui por integralmente reproduzido o teor do inventário
das existências reportado a 31/12/88, que descrimina, além do mais,
todos os imóveis que nessa altura constavam das existências do impugnante, documentada a fl. 102 a fl. 107.
18.o (17.o no original)
Dá-se aqui por reproduzido o teor das declarações de rendimentos
relativas aos anos de 1985 a 1988, juntas a fls. 273 a 296.
19.o (18.o no original)
A liquidação adicional de IRS relativa ao ano de 1989, no valor
de 247.196.955$00 foi efectuada em 14/10/1994 (cfr. fls. 25 e 26).
20.o (19.o no original)
Os impugnantes deduziram reclamação graciosa em 07/12/1994,
contra essa liquidação que veio a ser desatendida por despacho proferido em 27/04/1995 do Sr. Director Distrital de Finanças de Setúbal
(cfr. fls. 2 e 39 a 41 do processo apenso) e desta decisão interpuseram
recurso hierárquico o qual obteve provimento parcial em 02/08/1995
nos termos constantes de fls. 120 a 130.
21.o (20.o no original)
Em 02/06/1995 os impugnantes apresentaram a presente impugnação.
22.o (21.o no original)
O pedido de revisão para a Comissão de revisão, supra referido,
foi apreciado pelo respectivo Presidente face à falta de acordo dos
vogais, tendo na decisão ficado consignado que nela só era apreciada
a matéria relativa aos métodos indiciários, nos moldes seguintes: “Confrontados com os valores da matéria colectável fixada com recurso
a métodos indiciários, porque só desses cabe reclamação para esta
comissão e só esses são susceptíveis de apreciação nesta sede, ambos
os vogais se manifestaram irredutíveis (. . .). Assim e nos termos do
n.o 3 do art.o 87.o do CPT, cabe a decisão ao Presidente da dita
comissão. Decidindo: Com base nos fundamentos constantes do relatório da fiscalização que faz parte integrante do processo de decisão
desta comissão e com os quais concordo, e aderindo às razões jus-

tificativas, que reforçam as conclusões daquele relatório, constantes
do laudo do vogal da Fazenda Pública, mantenho a matéria colectável
fixada com recurso a métodos indiciários que originou o rendimento
colectável global de IRS nos valores de 626.678.581$00, 639.671.371$00
e 5.133.713.573$00 respeitantes aos exercícios de 1989, 1990 e 1991
(. . .)” (cfr. fls. 154 e 155 do proc. apenso)
23.o (22.o no original)
Da decisão final do recurso hierárquico supra referido não foi interposto recurso contencioso.
24.o (23.o no original)
Foi efectuado exame à escrita dos impugnantes relativo aos exercícios de 1989, 1990 e 1991, cujo relatório consta de fls. 44 a 93
do apenso, cujo teor, já parcialmente destacado supra, aqui se dá
por inteiramente reproduzido.»
3.1. A impugnação judicial deduzida pelos ora recorrentes fundou-se
em «várias ilegalidades substanciais, ligadas à errónea quantificação
e qualificação dos factos tributários», conforme escreveram no artigo
116.o da sua petição inicial.
A sentença do tribunal tributário de 1.a instância identificou assim
“as questões a resolver:
A devolução de dinheiro como resultado do distrate de contratos-promessa deve ser contabilizada como custo de exercício no ano
da sua entrega ou apenas no ano em que o imóvel será vendido?
As verbas recebidas em escrituras pública celebradas em 1989 devem
ser contabilizadas como receitas em 1989 ou em anos anteriores?
Pode a F. P. não aceitar como correctos valores constantes de
escrituras públicas?”
Das respostas dadas a estas questões resultou a improcedência da
impugnação, por se terem havido por legais as correcções introduzidas
pela Administração Fiscal.
As mesmas questões que apreciara a 1.a instância foram pelos impugnantes, também então recorrentes, colocadas ao TCA, o qual entendeu “manter a sentença questionada” “com excepção dos montantes de ”penalidades” acrescido ao rendimento dos impugnantes”,
do que resultou o parcial provimento do recurso jurisdicional, e a
também parcial anulação do acto de liquidação.
É contra esta decisão que os recorrentes aduzem os fundamentos
que constam das conclusões acima transcritas.
3.2. Afirma o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto que as primeiras
oito conclusões «assentam em pressupostos de facto que não estão
estabelecidos no acórdão recorrido: que ficou provado que a transmissão económica precedeu a transmissão jurídica. A esse propósito
o tribunal “a quo” estabeleceu matéria diferente: que a ora Recorrente
não logrou provar - sendo que lhe cabia tal ónus -que recebeu o
preço das vendas em anos anteriores aos das escrituras».
Na verdade, os recorrentes defendem, nas apontadas conclusões,
que «se a promessa com tradição (transmissão económica) preceder
a escritura (transmissão jurídica), é naquele e não neste momento
que se contabilizam os proveitos»; e que «alegarem e demonstraram
que contabilizaram os proveitos, antes de 1989, com a transmissão
económica»; e que, «havendo fundada dúvida sobre a existência do
facto tributário (se a transmissão económica ocorreu ou não antes
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de 1989), impõe-se a anulação do acto tributário»; insistindo, por
último, que «a transmissão económica precedeu a jurídica».
Porém, no acórdão recorrido não só se não deu como provado
que a promessa com tradição precedeu a escritura pública, e que
a contabilização do correspondente proveito foi feita aquando daquele
primeiro acontecimento, como não se manifestou qualquer dúvida
«sobre a existência do facto tributário».
O Tribunal houve por provado que os recorrentes celebraram, no
ano de 1989, escrituras públicas de compra e venda de imóveis que
haviam entregue aos compradores em anos anteriores, cujo preço
não foi lançado nem registado na contabilidade desse ano, sem que
se tenha provado que tal preço foi recebido e contabilizado antes
de 1989.
Prosseguiu o Tribunal recorrido dizendo que, tendo a Administração Fiscal demonstrado que, no ano de 1989, foram celebradas
as escrituras de compra e venda dos imóveis, sem que o correspondente
preço figure na contabilidade dos recorrentes desse ano, a eles cabia
demonstrar que o tinham recebido e contabilizado em exercício anterior o que, não tendo acontecido, legitima a actuação da Administração.
Assim, ao alegarem, nas conclusões em apreço, que os proveitos
respeitantes aos contratos feitos em 1989 foram obtidos e contabilizados em anos anteriores, os recorrentes invocam uma factualidade
que o Tribunal recorrido não estabeleceu, questionando a bondade
do seu julgamento feito sobre os factos.
E, ao afirmarem que o Tribunal devia ter concluído pela dúvida
sobre a existência do facto tributário, quando ele não manifestou
qualquer dúvida, os recorrentes questionam, ainda, o julgamento feito
em sede factual.
É que, para o acórdão impugnado, os recorrentes, posto que não
levaram à contabilidade desse ano o valor recebido dos compradores
a quem venderam os imóveis, deviam provar que o tinham feito em
anos anteriores. O ónus da prova deste facto era seu, pelo que, não
o cumprindo, comprometeram, nesta parte, o êxito da demanda.
Este julgamento sobre o modo como foi repartido o ónus probatório
pretendem questioná-lo os recorrentes dizendo que «o Acórdão (. . .)
subverte, por completo, as regras sobre o ónus da prova», ao sustentar
que lhes cabia «provar, o que não lograram, que apesar das escrituras
serem de 1989, a transferência económica deu-se em exercícios
anteriores».
Mas, se bem lermos as conclusões das suas alegações, bem como
estas últimas, o que os recorrentes sustentam não é, em rigor, que
o Tribunal tenha repartido mal o ónus da prova, mas que não atendeu
à prova que produziram sobre o momento em que os proventos resultantes
dos negócios titulados pelas escrituras de 1989 foram obtidos e contabilizados, da qual resultaria, ao menos fundada dúvida sobre a existência do facto tributário.
Ou seja, ainda aqui, e embora situem a questão em sede de ónus
probatório, o que fazem os recorrentes é questionar os juízos probatórios feitos pelo Tribunal recorrido.
Ora, o erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa em que, porventura, haja incorrido o TCA, não pode
ser conhecido por este Tribunal, 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, como nos diz o artigo 722.o, n.o 2,
do Código de Processo Civil (CPC), o que não é o caso.
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E, como vem sendo entendido pela doutrina e pela jurisprudência,
os juízos de valor sobre a matéria de facto, quando a sua formulação
não dependa do sentido de norma legal ou dos critérios de valorização
da lei, integram-se no domínio da actividade da fixação da matéria
de facto, não podendo, pelas ditas razões, ser criticados pelos tribunais
que não têm senão poderes de revista, como é o caso deste Supremo
Tribunal Administrativo que, em processos como o presente, julgado,
em primeiro grau, por um tribunal tributário de 1.a instância, não
conhece de matéria de facto - cfr. o artigo 21.o, n.o 4, do Estatuto
dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 129/84, de 27 de Abril.
Por último, definir se, perante determinado quadro factual, fica
ou não fica «fundada dúvida sobre a existência ou quantificação do
facto tributário» é, ainda, questão que se põe em sede de matéria
de facto, porquanto a «fundada dúvida» respeita aos factos, e resulta
da livre ponderação dos elementos de facto recolhidos, e de um juízo
crítico sobre eles - vejam-se, entre muitos, os acórdãos deste Tribunal
de 20 de Novembro de 2002, 30 de Abril de 2003 e 28 de Janeiro
de 2004, nos recursos n.os 1483/02, 241/03 e 1836/03, respectivamente.
3.3. As conclusões sobrantes giram à volta da interpretação e aplicação do artigo 32.o do Código de Processo Tributário.
Dispunha esta norma 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 a anulá-los, salvo as excepções expressamente previstas nas leis tributárias. A decisão judicial referida
no número anterior implica a não tributação dos respectivos actos
ou negócios jurídicos, sem prejuízo, porém, da tributação dos actos
ou negócios jurídicos que subsistam».
Esta norma foi sucedida pelo artigo 39.o da Lei Geral Tributária
(LGT), que assim dispõe:
«Em caso de simulação de negócio jurídico, a tributação recai sobre
o negócio jurídico real e não sobre o negócio jurídico simulado.
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.»
Esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo decidiu já casos semelhantes ao presente, à luz do transcrito artigo 39.o da LGT, nos recursos n.os 1757/02, 89/03 e 1756/02,
em 19 de Fevereiro de 2003, 26 de Fevereiro de 2003 e 2 de Abril
de 2003, respectivamente.
Defendia-se nesses recursos que a norma transcrita da LGT impede
que a Administração Fiscal considere como proveitos valores diferentes dos constantes das escrituras de compra e venda antes de proferida sentença judicial que conhecesse da simulação.
Escreveu-se no acórdão de 19 de Fevereiro de 2003, de que foi
relator o mesmo do presente, que este entendimento assenta na última
parte do n.o 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».
Textualmente:
«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
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havendo, por detrás, o negócio real, a Administração Fiscal, para
tributar este último (como parece impor o n.o 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 n.o 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 90.o
e 74.o, n.o 3, da mesma LGT, e 38.o n.o 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 32.o, n.o 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 39.o deste diploma se dispõe, no seu n.o 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
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 n.o 2 do artigo 39.o 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
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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 (vide
o artigo 241.o 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 75.o), atribuísse ás 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».
Estas considerações, que continuamos a subscrever, são aplicáveis
ao nosso caso.
Também aqui os recorrentes defendem que a Administração, para
considerar, para efeitos de tributação, um preço diferente do que
consta das escrituras públicas, estava obrigada a obter decisão judicial
de anulação ou declaração de nulidade dos negócios titulados pelas
ditas escrituras, por força do artigo 32.o do CPT.
O que, como se decidiu nos citados acórdãos, não corresponde
à realidade, pois os negócios em causa não foram tidos, pela Administração, como nulos ou anuláveis, e, menos, ela os tratou como
tal, substituindo-se a uma decisão jurisdicional.
3.4. Acrescentam os recorrentes que «o Acórdão viola o princípio
da reserva de jurisdição, ao permitir que um órgão administrativo
pratique actos judiciais por natureza, quais sejam, assunção da simulação e definição do preço do negócio dissimulado».
Esta crítica não colhe, pois parte de que a assunção da simulação
e definição do preço do negócio dissimulado são questões só jurisdicionalmente definíveis. Asserção que, como se viu, não é correcta,
num caso em que, como é o presente, a Administração não pôs em
causa a existência e validade do negócio titulado por escritura pública,
antes se limitou a, aceitando-o, presumir um preço diferente daquele
que nela os contratantes haviam afirmado.
3.5. Dizem, por último, os recorrentes, que «o Acórdão viola os
arts. 40.o e 121.o do CPT e 8.o do Código Civil: a aplicação do 121.o
do CPT não depende de alegação pelos recorrentes. O art. 121.o
do CPT não é mais um argumento factual ou jurídico. É antes uma
indicação (obrigação) dirigida ao Juiz, quanto ao comportamento a
tomar no final do seu iter cognoscitivo e avaliativo. Como está vedado
o non liquet, caso subsistam fundadas dúvidas no se e quantum do
facto tributário, mesmo com a intervenção do poder de investigação,
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impõe-se a anulação do acto tributário - in dubio contra fiscum. Se
o Juiz pode decidir independentemente dos argumentos das partes
- poder de investigação (art. 40.o do CPT) - então, se com esses
tópicos ficar com dúvidas, terá de anular o acto, mesmo que as partes
nada tenham alegado quanto aos factos e argumentos eleitos pelo
Juiz».
Porém, o acórdão recorrido não fez a afirmação que os recorrentes
reputam de errónea, ou seja, não disse que a aplicação do artigo 121.o
do CPT depende de alegação pelos recorrentes.
Exprimiu-se, quiçá, de modo menos claro, ao afirmar que os recorrentes «não assacaram (. . .) qualquer outro vício (. . .), designadamente falta ou insuficiência de razões juridicamente válidas para
proceder à correcção ou, sequer, incerteza ou dúvida sobre a existência
e conteúdo do facto tributário (. . .)».
O que assim se terá querido dizer é que os recorrentes não alegaram
que a Administração actuou na dúvida sobre a existência do facto
tributário, alegação que podiam ter feito, pois que integraria um vício
do acto, já que a Administração Fiscal, na dúvida, deve abster-se
de praticar o acto. Mas não se disse que tal alegação era imprescindível,
isto é, quem sem ela, não podia o Tribunal, perante o acervo factual
apurado, exprimir essa mesma dúvida e, com base nela e naquele
artigo 121.o, anular o acto de liquidação.
Foi o próprio Tribunal a, perante a factualidade que houve por
provada, ficar sem dúvidas sobre a existência e quantificação do facto
tributário.
Questão que, como atrás se disse, está fora dos poderes de cognição
deste Tribunal, por se inserir no âmbito da matéria de facto, que
o Tribunal, funcionando como de revista, não sindica.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributarão deste Supremo Tribunal Administrativo,
em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença impugnada.
Custas a cargo dos recorrentes, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Honorários ao patrono oficioso nomeado ao contribuinte para
o patrocinar na posição à execução fiscal. Legitimidade
para recorrer da decisão que aponta a entidade que deve
suportá-los.
Doutrina que dimana da decisão:
A Fazenda Pública não tem legitimidade para recorrer jurisdicionalmente da decisão judicial que, proferida em processo de oposição à execução fiscal, determinou o pagamento dos honorários devidos ao advogado que, no âmbito
do patrocínio oficioso, representou o oponente, pelo fundo

a que se refere o artigo 3.o, n.o 3, do Decreto-Lei n.o 29/98,
de 12 de Fevereiro (diploma preambular do Regulamento
das Custas dos Processos Tributários).
Recurso n.o 1130/04. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrida: Maria
Emília Falcão dos Santos. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Baeta
de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tribuário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre do despacho do M.mo Juiz
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Santarém que determinou
o pagamento dos honorários devidos ao patrono da oponente MARIA
EMÍLIA FALCÃO DOS SANTOS pelo fundo previsto no artigos 3.o,
n.o 3, do Decreto-Lei n.o 29/98, de 12 de Fevereiro.
Formula as seguintes conclusões:
«Uma vez admitido o presente recurso, requer a Fazenda Pública,
seja considerado haver violação de Lei no despacho recorrido, porquanto, a decisão do Meritíssimo Juiz a quo, incorre em manifesto
lapso no tangente à entidade responsável pelo pagamento dos honorários a patrono, que no caso sub judice seria o Cofre Geral dos
Tribunais (ex vi art.o 11.o do DL 391/88, de 26/10, com a redacção
que lhe foi dada pelo DL 231/99 de 24/6) e não o fundo previsto
no n.o 3 do art.o 3.o do DL 29/98, de 12/2, conforme erroneamente
foi qualificado pelo Doutor Juiz de Direito.
O Meritíssimo Juiz a quo proferiu o despacho que determinou
o pagamento de honorários a patrono escolhido, pagamento este a
suportar pelo fundo previsto no art.o 3.o, n.o 3, do DL 29/98, de
11.2.
Este fundo respeita aos encargos expressamente elencados no
art.o 20.o do Regulamento das Custas dos Processos Tributários.
Não consta de tal preceito normativo qualquer referência a pagamento de honorários de patrono escolhido.
Sendo portanto de aplicar, o Regime de Acesso ao Direito e aos
Tribunais - DL n.o 30-E/2000, de 20 de Dezembro (última alteração
através do DL 38/2003, de 08.03), que expressamente prevê este pagamento de honorários do patrono escolhido pela parte, no seu
art.o 15.o, alínea c), in fine.
Sendo certo que, o Regulamento das Custas dos Processos Tributários, na parte respeitante a apoio judiciário, apenas abrange o
art.o 20.o do mesmo diploma, de modo algum, se pode entender que
fazem parte destes encargos expressamente definidos, o pagamento
de honorários a patrono escolhido (modalidade prevista apenas pelo
Regime de Acesso ao Direito e aos Tribunais).
Nestes termos a Representante da Fazenda Pública promove que
o presente recurso ser julgado Procedente».
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, pois «os honorários atribuídos no âmbito do apoio judiciário são pagos, independentemente
da cobrança de custas, pelo Cofre Geral dos Tribunais», e não pelo
fundo previsto no artigo 3.o, n.o 3, do Decreto-Lei n.o 29/98, de 11
de Fevereiro.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. O despacho recorrido é do seguinte teor:
«Tendo à oponente, nestes autos de oposição a execução fiscal,
sido concedido, pelo competente serviço de segurança social, o be-
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neficio do apoio judiciário, além do mais, na modalidade de “pagamento de honorários a patrono escolhido”, presente a não oposição
por parte do DMMP, deferindo ao requerido a fls. 4, determina-se
o pagamento, ao Sr. Dr. António dos Reis, da importância de E 259,38
(duzentos e cinquenta e nove euros, trinta e oito cêntimos) a título
de honorários; a qual será suportada pelo fundo previsto no art. 3.o
n.o 3 do DL. 29/98 de 11.2.»
3.1. A decisão judicial contestada é a que, após fixar os honorários
devidos ao patrono escolhido pela oponente, no âmbito do apoio
judiciário que lhe foi concedido, determinou que eles fossem suportados pelo «fundo previsto no art. 3.o, n.o 3, do DL. 29/98, de 11.2».
Diz a recorrente Fazenda Pública que aquele fundo apenas deve
suportar os encargos definidos no artigo 20.o do Regulamento, neles
se não achando incluídos os honorários ao patrono oficioso escolhido
pelo beneficiário do apoio judiciário, o que se demonstra, também,
pela leitura dos artigos 15.o do Decreto-Lei n.o 30-E/2000, de 20 de
Dezembro, 12.o e 11.o do decreto-lei n.o 391/88, de 26 de Outubro,
na redacção do Decreto-Lei n.o 231/99, de 24 de Junho.
Também o Ministério Público perfilha este entendimento. O seu
Ilustre Representante neste Tribunal afirma que os honorários em
causa, atribuídos a patrono escolhido pela oponente, não devem ser
pagos pelo fundo da DGCI a que se refere o artigo 3.o n.o 3 do
Decreto-Lei n.o 29/98, de 11 Fevereiro, mas pelo Cofre Geral dos
Tribunais, nos termos do artigo 11.o de Decreto-Lei n.o 391/88, de
26 de Outubro, na redacção do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 231/99,
de 24 de Junho.
3.2. Antes de entrarmos na apreciação do fundo da questão que
assim vem recortada, importa verificar se o Representante da Fazenda
Pública tem legitimidade para recorrer da decisão judicial que determinou que fosse o Fundo a que se refere o artigo 3.o, n.o 3, do
Decreto-Lei n.o 29/98, de 11 Fevereiro, a suportar os honorários.
Trata-se de questão que, não tendo sido suscitada no processo,
deve ser conhecida por dever de ofício, pois os recursos jurisdicionais
«só podem ser interpostos por quem, sendo parte principal na causa,
tenha ficado vencido», ou pelas pessoas «directa e efectivamente prejudicadas pela decisão (. . .) ainda que não sejam partes na causa
ou sejam apenas partes acessórias», no dizer do artigo 680.o do Código
de Processo Civil (CPC).
Também o Código de Procedimento e de Processo Tributário
(CPPT) estabelece, no seu artigo 280.o, n.o 1, que os recursos pedem
ser interpostos «pelo impugnante, recorrente, executado, oponente
ou embargante, pelo Ministério Público, pelo representante da Fazenda Pública e por qualquer outro interveniente que no processo
fique vencido», considerando o n.o 3 que é «vencida, para efeitos
da interposição do recurso jurisdicional, a parte que não obteve plena
satisfação dos seus interesses na causa».
Acresce que «a decisão que admita o recurso (. . .) não vincula
o tribunal superior» - artigo 687.o, n.o 4, do CPC.
3.3. Ao representante da Fazenda Pública junto dos tribunais tributários cabe a defesa dos interesses dela, como dispõe o artigo 53.o
do actual Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF),
à semelhança do que estabelecia o artigo 72.o do anterior ETAF,
o qual se referia aos seus «legítimos interesses».
As funções que desempenham, junto destes tribunais, os representantes do Ministério Público e da Fazenda Pública estão, desde
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o anterior ETAF, claramente separadas, incumbindo ao Ministério
Público a defesa da legalidade e a promoção da realização do interesse
público - vejam-se os artigos 69.o, n.o 1, do revogado ETAF e 51.o
do actual.
Para quem conceba o processo judicial tributário como um processo
de partes, o representante da Fazenda Pública age, no âmbito do
processo, como parte, e o representante do Ministério Público actua
«supra partes» - vd., neste sentido, o acórdão de 28 de Outubro de
1998, desta Secção, no recurso n.o 22736.
De todo o modo, o representante da Fazenda Pública não faz,
no processo judicial tributário, senão representar os interesses dela,
Fazenda, concebida como administração tributária, e de outras entidades públicas, competindo-lhe «defender, no processo judicial, os
interesses que aí se discutem ou são controvertidos que são prosseguidos pela administração fiscal e que são os interesses relativos
às atribuições cuja prossecução a lei lhe comete ou seja, primacialmente, os interesses concernentes à liquidação e cobrança das contribuições e impostos em que poderá sair prejudicada. A Fazenda
Pública encarna o sector da administração do Estado conhecido pelo
Fiscum a quem historicamente foi atribuída a tarefa da arrecadação
dos impostos e que, ao mesmo tempo, respondia perante os particulares pelas responsabilidades do Estado» - do acórdão de 20 de
Janeiro de 1999, recurso n.o 23271, desta Secção.
Esta a razão por que a jurisprudência deste Tribunal vem recusando
reconhecer ao representante da Fazenda Pública junto dos tribunais
tributários legitimidade para discutir as decisões judiciais relativas
a custas: as custas não cabem no acervo de interesses que à Fazenda
Pública cumpre prosseguir, emergindo de um acto jurisdicional, e
não de um acto que a administração haja praticado e no processo
seja discutido, em termos de poder afirmar-se que a decisão do juiz
neste segmento pode prejudicar, patrimonialmente, a administração
tributária, ou ferir os interesses que ela defende no processo (neste
sentido, o último dos citados acórdãos).
Assim, a Fazenda Pública carece de legitimidade para contestar,
no processo judicial tributário, quer a decisão que condena, ou não
condena, alguém em custas - excepto, claro, se condenada for a própria
Fazenda -, quer, naquele caso, o montante da condenação, quer, ainda,
o destino dado às custas.
Isto mesmo que a lei atribua as receitas provenientes de custas,
ou parte delas, à Direcção-Geral dos Impostos, ou que esta deva
suportar, ou adiantar, encargos relativos aos processos judiciais
tributários.
Em qualquer caso, nunca os interesses respeitantes à arrecadação
das custas, ou às despesas a fazer no âmbito dos processos judiciais,
são interesses cuja defesa esteja atribuída ao representante da Fazenda
Pública junto dos tribunais tributários.
Nem às entidades que beneficiam das receitas emergentes de custas,
ou que suportam os encargos a assumir no âmbito dos processos
judiciais, é conferida legitimidade para intervir neles.
As questões que neste âmbito possam surgir são de legalidade,
e a respectiva defesa cabe ao Ministério Público.
3.4. No nosso caso, o que se questiona é de onde deve sair o
quantitativo necessário para satisfazer os honorários fixados ao patrono oficiosamente nomeado à oponente, para a patrocinar na oposição à execução fiscal.
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Quer esse quantitativo deva ir buscar-se ao fundo previsto no n.o 3
do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 29/98, de 12 de Fevereiro, constituído
no âmbito da Direcção-Geral dos Impostos - como decidiu o despacho
impugnado -, quer ao Cofre Geral dos Tribunais - como defende
a Fazenda Pública -, nem esta, nem aquele Cofre, têm legitimidade
para discutir, no processo de oposição à execução fiscal, a decisão
judicial que determina que os honorários sejam suportados por um
ou outro, ou, sequer, o quantitativo em que tais honorários foram
fixados.
A legitimidade para questionar a decisão judicial que determina
qual a entidade que deve suportar os honorários devidos ao patrono
oficioso cabe ao Ministério Público, enquanto defensor da legalidade,
nos termos do estabelecido nos artigos 219.o, n.o 1, alínea a), da
Lei n.o 47/86, de 15 de Outubro, e 51.o do ETAF.
É, aliás, neste pendor, a jurisprudência consolidada deste Tribunal,
de entre a qual se podem ver, além dos acórdãos citados, os que
neles vêm apontados.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em não tomar conhecimento do objecto do presente recurso jurisdicional, por a Fazenda Pública não ter legitimidade para a sua
interposição.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Baeta de Queiroz (relator) —
Brandão de Pinho — Fonseca Limão.

Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
CIRS. Mútuo. Juros. Presunção. Ilisão.
Doutrina que dimana da decisão:
A decisão judicial, proferida em sede de impugnação judicial,
segundo a qual o contribuinte não recebeu juros em contrato
de mútuo em que foi mutuante constitui base suficiente
à ilisão da presunção constante do art.o 7.o n.o 5 do C.I.R.S.
Recurso: 1187/04. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Alzira de
Oliveira Cunha; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
A F.P., inconformada com a sentença, a fls. 44 e seguintes, do
M.o Juiz do T.T. da 1.a Instância de Braga, que julgou procedente
a impugnação deduzida por Alzira de Oliveira Cunha, daquela interpôs
recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:
a) A presunção prevista no n.o 3 do art.o 7.o do CIRS, que foi
no caso legalmente aplicado pela A.F., só pode ser ilidida pelos meios

de prova expressamente referidos no n.o 5 do art.o 7.o do CIRS, e
não por qualquer outro meio de prova, nomeadamente testemunhal
e/ou documental, em sede de impugnação judicial, como considerou
a douta decisão.
b) Assim, a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento por
incorrecta interpretação e aplicação da Lei, nomeadamente do n.o
5 do art.o 7.o do CIRS (na redacção então em vigor) ao considerar
que a impugnação deveria proceder porquanto, face à prova produzida
nos autos, se poderia concluir que a Impugnante não recebeu, de
facto, qualquer quantia a título de juros.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do M.o P., 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 30.08.95, foi celebrada uma escritura pública onde os pais
da impugnante se confessaram devedores, à impugnante e outra, de
100.000.000$00, pelo prazo de 15 anos e sem juros, fazendo hipoteca
de diversos prédios, para garantia da dívida - doc. de fls.13;
2. A liquidação foi feita com base numa participação onde, em
substância, se diz que a impugnante efectuou um mútuo no montante
de 50.000.000$00, presumindo-se que ele vence juros, segundo os artigos 7.o 2 e 39.o do CIRS - doc. de fls. 33;
3. A impugnante nasceu em 11.01.60, é solteira e viveu sempre
em economia conjunta com os pais e uma irmã, trabalhando todos
nos prédios rústicos adquiridos pelos pais, quando regressaram de
França, em 1986 ou 87 - doc. de fls. 27 e prova testemunhal.»
Face ao quadro fáctico antes descrito, afirmou o M.mo Juiz a quo
estar convencido “de que a impugnante não recebeu, de facto, qualquer quantia a título de juros, não estando (por não ter ilidido a
presunção de que se falou) impedida, de nesta sede, impugnação
judicial, vir discutir o acerto das liquidações”.
E assim, por inexistir facto tributário, julgou a impugnação
procedente.
Contra este entendimento se insurge a F.P. pois que, alega, a dita
presunção só pode ser ilidida pelos meios de prova referidos no n.o
5 do art.o 7.o do CIRS e não por qualquer outro meio.
Vejamos.
Dispõe o art.o 7.o, n.o 2, do CIRS que se presume que os mútuos
são remunerados.
Por sua vez o n.o 5 desta disposição legal estabelece que esta presunção pode ser ilidida com base em decisão judicial, acto administrativo, declaração do Banco de Portugal ou reconhecimento da
Direcção Geral de Impostos.
Este preceito legal encontra paralelismo no anterior art.o 14.o do
C. do Imposto de Capitais que, para além de estabelecer idêntica
presunção, prescrevia que a mesma só podia ser ilidida “por decisão
judicial proferida em acção intentada pelo contribuinte contra o Estado, em que se declare ter ficado provado que não foram recebidos
juros antecipadamente, nem eram ou são devidos ou, sendo-o, têm
taxa diferente, ou por declaração passada pelo Banco de Portugal
em que se confirme a taxa de juro efectivamente praticada ou a sua
inexistência”.
Do confronto destas disposições legais resulta, desde logo, não ser
agora necessária, como era, decisão judicial proferida em acção cível

1924

1925

intentada pelo contribuinte contra o Estado, com vista à ilisão de
tal presunção.
Assim sendo nada impede que a decisão judicial a que agora alude
o art.o 7.o, n.o 5, do CIRS seja proferida, como no caso foi, em processo
de impugnação judicial.
Por outro lado, de tal confronto resulta também que, não se prevendo, no regime anterior, qualquer limitação quanto aos meios de
prova de que o interessado pudesse lançar mão para o efeito, não
se vê, face ao actual quadro legal, que o processo de formação da
dita decisão judicial não se possa apoiar, ao contrário do que afirma
a F.P., em prova testemunhal e/ou documental.
De resto, como afirma André Salgado de Matos (CIRS, Anot., 1999,
fls. 148/149) esta presunção é ilidível, sob pena de inconstitucionalidade, podendo a prova de que não corresponde à realidade ser
feita pelo sujeito passivo através de qualquer meio legalmente admissível, nos termos gerais de Direito, nomeadamente os que a F.P.,
no recurso, entende não serem admissíveis.
Em suma, volvendo ao caso dos autos, não suscita reparos a decisão
recorrida, no ponto ora em análise, sendo base adequada à ilisão
da dita presunção, pois que é, obviamente, uma decisão judicial, tendo
sido proferida em impugnação judicial que é meio adequado para
o efeito, com base em meios de prova admitidos nos termos gerais
do Direito.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Fonseca Limão (relator) — Jorge de Sousa — Vítor Meira. (Voto o acórdão por a situação concreta
não ser absolutamente idêntica à do acórdão 1435/02 de que fui
relator).
Recurso n.o 1435/02-30, de 18 de Dezembro de 2002
Maria do Carmo Fidalgo impugnou no Tribunal Tributário de 1.a
Instância de Coimbra a liquidação de IRS do ano de 1990 que lhe
foi notificada.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada procedente e anulada a liquidação em causa.
Não se conformando com a decisão interpôs a Fazenda Pública
recurso para o Tribunal Central Administrativo, o qual concedeu provimento ao recurso, revogando a sentença e mantendo a liquidação
impugnada.
Recorreu então a impugnante para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação de tal acórdão, tendo formulado
as seguintes conclusões:
a) O acórdão recorrido padece de erro de julgamento por errada
interpretação e aplicação da lei;
b) Ao contrário do que entendeu, a impugnante poderia fazer a
prova dos factos que levaram a sentença da 1.a instância a considerar
afastada a presunção estabelecida no n.o 4 do art.o 7.o do CIRS através
de testemunhas e de documentos;
c) Na verdade, a restrição ao uso dos meios gerais de prova, como
restrição que é ao direito de acesso aos tribunais e de fazer valer
aí os seus direitos, consagrado como garantia constitucional no art.o
20.o da CRP, precisa de ter fundamento materialmente bastante para

ser legítima, e, por isso; carece, também de estar prevista expressamente na lei, seja na lei reguladora do processo judicial de tornar
efectivos os direitos substantivos, seja na lei reguladora do regime
substantivo desses direitos, por força do disposto no art.o 18.o, n.os 2
e 3, da C.R.P.
d) Ora, os n.os 4 e 5.o do art.o 7.o do CIRS ou os arts. 120.o e
segs. do CPT, vigente ao tempo da impugnação judicial, não previam
qualquer restrição ao uso daqueles meios de prova (testemunhas e
documentos);
e) A presunção estabelecida no n.o 4 do art.o 7.o do CIRS é uma
simples presunção legal juris tantum e que, por si própria é também
um meio de prova (art.o 349.o do CC) que, como tal, pode ser ilidida
pelos meios previstos no n.o 5 do mesmo artigo e nesses meios, o
contribuinte pode lançar mãos dos meios gerais de prova, entre eles
se contando as testemunhas e documentos, perante o respectivo órgão
decidente, seja ele judicial ou administrativo;
f) A previsão legal das presunções é independente dos meios judiciais, processos ou tipo de acções em que sejam apreciados os direitos
a que elas respeitam, nada contendendo, no caso, com os meios de
elisão da presunção definida no n.o 4 que constam do n.o 5, ambos
os números do art.o 7.o do CIRS;
g) A interpretação feita pelo acórdão recorrido leva a configurar
a presunção aí estabelecida como uma espécie de presunção juris
et de jure, pelo menos no domínio em que não admitiu a prova
com base em testemunhas e documentos, em matéria de incidência
de impostos, e, como tal, ela é inconstitucional por ofensa do princípio
da capacidade contributiva com assento nos arts. 104.o, 12.o, 13.o e
1.o da CRP (hoje, também explicitada no art.o 73.o da LGT) (Cfr.
Acórdão do T. C. n.o 348/97, de 29/4/97, D.R. II Série, de 25/7/97
precisamente a propósito do § 2.o do artigo 14.o do C. I. Capitais);
h) Ao contrário do que o acórdão parece pressupor, a presunção
estabelecida no n.o 4 do art.o 7.o do CIRS pode ser ilidida no processo
de impugnação judicial, ao contrário do que se passava quanto à
presunção prevista no § 2.o do art.o 14.o do C.I. Capitais;
i) São completamente diferentes as condições de afastamento das
presunções que estão previstas no n.o 5 do art.o 7.o do CIRCS das
que estavam apontadas no § 2.o do artigo 14.o do C. I. Capitais;
j) Começando pelos seus termos verbais e o sentido dos mesmos;
k) Depois porque uma solução diferente daquela que estava prevista
no § 2.o do art. 14.o do C. I. Capitais impõe-se hoje ao legislador
ordinário por força da diferente concepção quanto à natureza e competência do contencioso administrativo e tributário a que se encontra
obrigado pelo art.o 212.o da C.R.P. sendo, os arts. 3.o e 4.o do ETAF
apenas uma elucidação de tal ideia, aliás, de natureza pré-constitucional, já que antecedera a sua consagração no texto da Constituição;
l) Por outro lado, uma solução do tipo daquela, que o acórdão
parece defender seria racionalmente incongruente, segundo a lógica
do actual preceito: se o tribunal tributário não poderá deixar de ser
tido por competente para sindicar, pela via do recurso contencioso,
os actos das demais entidades que não considerem, caso lhe seja
pedida, ilidida a presunção (autoridades administrativas, Banco de
Portugal e DGI) e por esse modo tomar conhecimento dos pressupostos de facto e de direito do afastamento da presunção, seria
completamente irracional que se interpretasse a expressão “judicial”
dentro de uma acepção que afastasse a possibilidade de o fazer por
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pedido directo do contribuinte no processo de impugnação judicial
e o obrigasse a ir discutir a matéria nos tribunais comuns;
m) Depois, ainda, porque, não havendo aqui que decidir qualquer
questão a título principal, sempre o tribunal tributário será o competente segundo as regras consagradas nos arts. 3.o e 4.o do ETAF
e ainda do art.o 96.o, n.o 1, do CPC.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso por não ser inconstitucional
o n.o 5 do artigo 7.o do CIRS e não ter a recorrente apresentado
os meios de prova aí considerados que pudessem ilidir a presunção.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O acórdão recorrido considerou provados os seguintes factos:
a) Foi a impugnante notificada, em 14.12.95 pela Direcção-Geral
das Contribuições e Impostos para pagar, no prazo de 30 dias a contar
do 3.o dia útil posterior ao do registo, a quantia de Esc: 49.221.847$00,
proveniente da liquidação de IRS do ano de 1990, nos termos do
art. 81 .o do CIRS.
b) Anteriormente, havia a impugnante sido notificada, pela Direcção Distrital de Finanças de Coimbra, nos termos do art.o 67.o
do CIRS, da fixação em 85.944.602$00, do rendimento colectável relativo ao ano de 1990.
c) Sendo 2.183.367$00 do rendimento colectáve1 declarado e
61.235$00 de correcções técnicas.
d) A impugnante reclamou desta fixação adicional do rendimento
colectável, ao abrigo do art.o 68.o do CIRS, para a comissão Distrital
de Revisão.
e) A Comissão Distrital indeferiu quase totalmente a reclamação.
f) No acerto das correcções avulta a quantia de 77.150.000$00.
g) Valor este considerado como adiantamento por conta de lucros,
assim constituindo rendimento de categoria E, nos termos do n.o 4
do art.o 7.o do CIRS.
h) Esta decisão deve por base a informação da Fiscalização, segundo
a qual o Sr. Joaquim Álvaro recebeu no ano de 1990 da firma C.A.
- Construtora do Alva, S.A., a importância de 77.150.000$00 como
adiantamento para a aquisição de dois terrenos, que posteriormente
venderia à C.A.
i) Tendo celebrado dois contratos de promessa de compra e venda
com a C.A.
Todavia, dos autos não resulta que o falecido Joaquim Álvaro tivesse
recebido a quantia de Esc. 77.150.000$00, a titulo de lucros ou de
adiantamento de lucros.
l) Tal quantia foi-lhe entregue, por razões de ordem negocial, para
a celebração de dois negócios a favor da C.A.
m) Um referente à aquisição de vários prédios rústicos circundantes
às Caldas de S. Paulo.
n) Com o intuito de posterior desenvolvimento de umas termas
que aí funcionaram em tempos.
o) Conjugado com um outro projecto, de terceiros, denominado
”Vale dos Sonhos”.
p) Que proporcionaria as infra-estruturas necessárias em termos
de instalações hoteleiras.
q) E aproveitando um alvará que aquele possuía para a exploração
das obras.
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r) Outro, referente à aquisição de uns terrenos confinantes com
aquele onde a Construtora do Alva explora uma pedreira conhecida
pela pedreira do Cobral.
s) Sem que, contudo, os negócios se hajam concretizado.
t) O falecido Joaquim Álvaro veio, sim, a adquirir, para a Construtora do Alva, um terreno sito em S. João da Carreira, Viseu, pelo
valor de 60.000 contos.
u) O remanescente da quantia foi pago da seguinte forma:
- em 18 de Novembro de 1994 foi creditada pela C.A. àquele a
quantia de 6.148.355$00, na conta de devedores e credores;
- os restantes 11.001.605$00, foram, também, creditados, em
31.7.1995.
v) Ficando, por este modo, saldada a conta devedores e credores.
x) Inexiste qualquer deliberação social a autorizar a distribuição
de lucros ou o seu adiantamento a qualquer accionista.
z) De resto, raramente havia distribuição de lucros, mas sempre
que acontecia ficava consignado em acta da Assembleia Geral.
z1) E essa distribuição era feita de acordo com a participação dos
accionistas.
z2) Uma distribuição de lucros, na ordem dos 77 000 contos, seria,
nessas condições, inconcebível a um só sócio.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A única questão a decidir no presente recurso, pois que foi a única
sobre que incidiu o acórdão recorrido, respeita à interpretação dos
modos porque pode ser ilidida a presunção constante do n.o 4 do
artigo 7.o do CIRS. A recorrente pretende, ao contrário do que foi
decidido no acórdão recorrido, que a presunção prevista naquela norma pode ser ilidida por qualquer meio de prova. Por seu turno o
acórdão decidiu que a mesma só poderia ser ilidida pelos meios de
prova expressamente indicados no n.o 5 seguinte. Vejamos o que diziam então tais normativos porquanto hoje é diferente a sua redacção.
«4. Os lançamentos em quaisquer contas correntes dos sócios, escrituradas nas sociedades comerciais ou civis sob forma comercial,
quando não resultem de mútuos, da prestação de trabalho ou do
exercício de cargos sociais, presumem-se feitos a título de lucros ou
adiantamentos dos lucros.
5. As presunções estabelecidas no presente artigo podem ser ilididas
com base em decisão judicial, acto administrativo, declaração do Banco
de Portugal ou reconhecimento pela Direcção-Geral das Contribuições e Impostos.»
Analisando o probatório do acórdão recorrido que se impõe a este
Supremo Tribunal Administrativo, não resulta que a recorrente haja
provado que os lançamentos em causa resultassem de mútuos, de
prestação de trabalho ou do exercício de cargos sociais. Donde ser
lícito concluir, como fez a Administração Fiscal, que tais lançamentos
foram feitos a título de lucros ou de adiantamento de lucros. A recorrente não questiona tal presunção legal mas entende que a mesma
pode ser ilidida por qualquer meio de prova, nomeadamente por
testemunhas e documentos. Atenta a clareza do texto legal afigura-se
que não lhe assiste qualquer razão. As presuções juris tantum admitem
prova em contrário. Todavia não pode daí inferir-se que tal prova
poderá ser feita por qualquer meio quando a lei específica ao caso
aplicável explicita quais os meios de prova que poderão ser usados
para afastar tal presunção. A ser assim teria de considerar-se como
não escrito o n.o 5 do artigo 7.o do CIRS, cabendo perguntar quais
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os motivos pelos quais o legislador o elaborou. Se o legislador elaborou
uma norma específica para o efeito tal não pode deixar de ser entendido no sentido de não pretender que a ilisão se fizesse por qualquer
meio de prova. Contrariamente ao que diz a recorrente as presunções
não são meios de prova, mas meios lógicos ou mentais ou afirmações
formadas em regras de experiência (vide AC. STJ de 12.11.74, in
BMJ 241-290), o que aliás resulta do próprio texto do artigo 349.o
do Código Civil.
Para tornear a indicação legal dos meios de ilisão da presunção
do n.o 4 do artigo 7.o do CIRS invoca a recorrente a sua inconstitucionalidade, referindo nesse sentido os artigos 20.o, 18.o, n.os 2
e 3, 104.o, 12.o e 13.o, n.o 1, todos da Constituição da República
Portuguesa. Apreciemos então tal alegação. O artigo 20.o regula o
acesso ao direito e aos tribunais e não se vê, nem a recorrente explicita,
em que é que foi ele coarctado. O artigo 18.o respeita às restrições
aos direitos, liberdades e garantias e não se percebe em que medida
são estes restringidos quando a lei indica taxativamente as formas
pelas quais deve ser ilidida uma determinada presunção. O artigo
104.o refere a função dos impostos e a forma de tributação, não se
entendendo também aqui o que pretende a recorrente pois que o
que está em causa não é, como diz, a sua capacidade contributiva.
Finalmente, quanto aos invocados artigos 12.o e 13.o que consubstanciam os princípios da universalidade e da igualdade, também não
sofrem de qualquer violação por parte do n.o 5 do artigo 7.o do CIRS
pois que o mesmo é aplicável em todas as situações similares. Refira-se
finalmente o artigo 73.o da Lei Geral Tributária que a recorrente
invoca. Embora tal lei ainda não vigorasse à data dos factos, a única
coisa que nele se diz é que “as presunções consagradas nas normas
de incidência tributária admitem sempre prova em contrário”. Ora
a norma em causa preconiza precisamente os meios para afastar a
presunção por prova em contrário.
Por tudo o que fica dito não pode tirar-se outra conclusão que
não seja a da correcção do acórdão recorrido que por tal motivo
se deverá manter.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso,
assim mantendo o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente, fixando em 60 % a procuradoria.
Lisboa, 18 de Dezembro de 2002. — Vitor Meira (Relator) — Baeta
de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Impugnação judicial. Prazo. Taxas de compensação por aumento de área. Liquidação fundada em deliberação nula.

Doutrina que dimana da decisão:
Os actos administrativos de liquidação e cobrança de taxa
com fundamento em deliberação nula só são nulos se ofenderem o conteúdo essencial de um direito fundamental
[art.o 133.o, n.o 2, al. d), C.P.A.].
Recurso n.o 1919/03-30. Recorrente: Miguel António Santos Ferreira
Almeida. Recorrida: Câmara Municipal de Lisboa; Relator: Ex.mo
Juiz Cons.o Dr. Alfredo Madureira.
Acordam em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
Inconformada com a aliás douta sentença proferida pelo 5.o Juízo
do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa, que lhe julgou
intempestiva a impugnação judicial que deduzira contra a liquidação
de taxas de compensação por aumento de área, no montante de
5.230.800$00, no âmbito de um projecto de construção e alteração
de um edifício, apresentados à Câmara Municipal de Lisboa, dela
interpôs o presente recurso para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, o Impugnante Miguel
António Santos Ferreira Almeida.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso
e, pugnando pela revogação do impugnado julgado e consequente
procedência do presente recurso e impugnação judicial que lhe subjaz,
formulou, a final, as seguintes conclusões:
«Ao contrário do que a sentença recorrida:
1) O despacho n.o 166/P/84 emanado do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa é:
a) nulo por falta de suporte legal, por violar o art. 88.o do Decreto-Lei
n.o 100/84, de 29 de Março;
b) materialmente inconstitucional por criar um imposto sem respeitar
a reserva absoluta de lei formal, por referência à disciplina do imposto,
e material, quanto à incidência, a taxa, os benefícios fiscais e às garantias
dos contribuintes, violando o art.106.o da CRP ( actual103.o); e,
c) organicamente inconstitucional, pelo facto de o regime das finanças
locais só poder ser determinado por lei da Assembleia da República
ou Decreto-Lei autorizado do Governo, violando os arts. 168.o, n.o 1,
alínea r), e 240.o, n.o 2 (actuais arts. 165.o, n.o 1, alínea q), e 238.o,
n.o 2, da CRP).
3) O acto tributário que tem por base a informação n.o 875/DP/92
enferma do mesmo vício, por representar, em concreto todo o conjunto
de actividades ou operações de identificação do contribuinte e de determinação do imposto, ou seja, por corporizar o lançamento em sentido
amplo, previsto no art. 1.o, n.o 4, da Lei 1/87, de 6 de Janeiro. Na
verdade,
4) É bastante frequente, não só na doutrina mas também na legislação
e na jurisprudência, que os termos lançamento e liquidação abarquem
o conteúdo um do outro, como significando o conjunto de actividades
ou operações de identificação do contribuinte e de determinação do
imposto.
5) O acto tributário que tem por base a informação n.o 875/DP/92
é nulo e enferma do mesmo vício do despacho n.o 166/P/84, porquanto
foi executado sem que existisse uma lei que preenchesse o conteúdo
da obrigação de imposto.
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6) É da tensão entre o princípio da segurança jurídica e o princípio
da verdade material que procura destruir a abstracção do acto tributário,
que surge a impossibilidade de sanação da invalidade de um acto tributário sem que haja lei que preencha o conteúdo da obrigação de
imposto. Na realidade o acto tributário que não é preenchido pela lei
viola a lei, e como tal é nulo.
7) E é desta impossibilidade de sanação da invalidade do acto que
resulta a comunicabilidade da nulidade do despacho n.o 166/P/84 a
todos os actos tributários subsequentes de lançamento, liquidação e cobrança de encargos de mais-valias e compensações por aumentos de
volumetria.»
Não foram apresentadas quaisquer contra alegações.
Neste Supremo Tribunal o Ex.mo Magistrado do Ministério Público,
emitiu depois mui douto parecer opinando pela improcedência do
recurso jurisdicional e consequente confirmação do julgado, com base
no acolhido entendimento de que o decidido encontra suporte na
doutrina do acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal de
30.05.2001, processo n.o 22521.
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
O tribunal ora recorrido deu por provado que:
«a) Em 23/05/1991 a impugnante requereu na CMLisboa a aprovação
de um projecto e o licenciamento de obra nova que pretendia levar
a efeito no prédio sua propriedade, sito no Largo Dr. José Figueiredo,
n.o 4, que torneja para a Rua do Olival, 15, em Lisboa - cfr. fls. 1
do proc. 2292/0B/91;
b) Em 03/06/1991, por despacho do Director Municipal de Planeamento e Gestão Urbanística, foi aprovada a pretensão da então requerente
- cfr. fls.1 e 25 v.o do proc. 2292/0B/91;
c) Através da informação n.o 875/DP, constante de fl. 38 do proc.
2292/0B/91, de 10/07/1992, foi efectuado o cálculo de encargo de compensação por aumento de área, de esc. 6 021 000$00 - cfr. fls. 12;
d) A informação a que se alude em c) que antecede mereceu despacho
de “Concordo”, proferido pelo Vereador do Pelouro das Finanças da
CML, Luís Simões, em 15/07/1992, que condicionou a emissão da licença
de construção ao pagamento daquele encargo de compensação por aumento de área - cfr. fl. 38 do proc. 2292/0B/91;
e) Em 13/11/1992 foi expedido aviso à impugnante para proceder
ao pagamento, no prazo de 30 dias, do tributo a que se alude em c)
que antecede e, em 17/11/1992 a ora impugnante procedeu ao pagamento
daquela quantia de esc. 6 021 000$00 - cfr. fIs. 816 e 818 do proc.
2292/0B/91;
f) Em 26/05/2000 a ora impugnante reclamou, requerendo a restituição
do montante pago, tendo tal processo sido indeferido por despacho do
Vereador do Pelouro das Finanças da CML de 27/08/2001- cfr. processo
administrativo junto por linha n.o 7724/DOGEC/00;
g) Os serviços da CML informam que a quantia referida em c) que
antecede foi liquidada com base nos n.os 4 e 5.1. do despacho n.o
166/P/84, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, publicado
no Diário Municipal n.o 14 524, de 30/11/1984 - cfr. fIs. 30 a 34;
h) A petição inicial que originou estes autos de impugnação deu entrada nos serviços competentes da CML em 20/09/2001 - cfr. fls. 2 destes
autos.»
Com base nesta factualidade e mediante invocação da jurisprudência firmada no acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal de
30 de Maio de 2001, processo n.o 22.251, oportunamente junto aos
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autos - cfr. fls. 38 e seguintes, traduzida no acolhido entendimento
de que,
“I. É anulável e não nulo o despacho do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa que, baseando-se em anterior despacho nulo que procedeu ao lançamento de um imposto ou taxa que a lei não autorizava,
determina a sua liquidação por aumento de volumetria de um prédio
urbano.
II. 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 - al. d), n.o 2 do art.o
133.o do Código do Procedimento Administrativo - o que não é o caso
em que apenas se viola o princípio da legalidade tributária.
III. O mesmo se diga, quanto aos mesmos actos, se cometidos antes
da entrada em vigor do Código de Procedimento Administrativo 16.5.1992
- em que prevalecia o princípio geral da anulabilidade, só se mostrando
feridos de nulidade os actos administrativos que a lei expressamente
determinasse.»
E que, assim, “a propositura de impugnação judicial de um tal acto
tributário com fundamento em inconstitucionalidade do sobredito despacho está sujeita aos atinentes prazos legais“,
Prazos que, no caso e nos termos das invocadas e aplicáveis disposições conjugadas dos artigos 102.o, n.o 1, al. a), do CPPT e 279.o
do C.Civil, já perante o probatório estabelecido - designadamente
alíneas a), c) d), e) e h) -, se mostravam claramente excedidos,
Impunha-se concluir e concluiu-se pela extemporaneidade da impugnação judicial apresentada em 02.11.2000, para sindicar liquidação
efectuada em 26.04.1989 e paga pelo ora Recorrente em 26.04.1989.
É contra o assim decidido que continua a insurgir-se o Impugnante
e ora Recorrente, nos termos das transcritas conclusões do seu recurso
jurisdicional.
Não lhe assiste porém razão e o seu recurso, tal como vem instruído,
alegado e concluído, mostra-se antes condenado ao insucesso.
Na verdade, já perante a invocada jurisprudência deste Supremo
Tribunal fixada no identificado acórdão do Plenário e na que, depois,
reiteradamente se afirmou em acórdãos desta Secção de Contencioso
Tributária - cfr., entre outros, os acórdãos de 25.05.2004, processo
n.o 208/04 e processo n.o 1707/03, de 15.01.2003, processo n.o 1629/02,
e de 10.04.2002, processo n.o 26.390,
Traduzida no acolhido entendimento, entendimento que, em bom
rigor, as alegações e conclusões do presente recurso jurisdicional não
põem em causa na sua bondade e acerto jurídicos, mediante ainda
apelo ao estabelecido no art.o 8.o, n.o 3, do Código Civil,
Decide-se agora, pelos fundamentos constantes da impugnada decisão e de harmonia com a apontada jurisprudência, que inteiramente
se acolhe,
Negar provimento àquele recurso, confirmando antes a impugnada
sentença.
Assim acordam os Juízes desta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo.
Custas pela Recorrente, fixando a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Alfredo Madureira (Relator) — Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
Impugnação judicial. Prazo. Taxa de compensação por aumento de área. Liquidação fundada em deliberação nula.
Doutrina que dimana da decisão:
Os actos administrativos de liquidação e cobrança de taxa
com fundamento em deliberação nula só são nulos se ofenderem o conteúdo essencial de um direito fundamental
[art.o 133.o, n.o 2, al. d), do CPA].
Recurso n.o 1920/03-30. Recorrente: Maria da Graça Andrade Cavaleiro Lencastre. Recorrida: Câmara Municipal de Lisboa. Relator:
Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a aliás douta sentença proferida pelo 5.o Juízo
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, que lhe julgou intempestiva a impugnação judicial que deduzira contra a liquidação
de taxas de compensação por aumento de área, no montante de
6.021.800$00, no âmbito de um projecto de construção e alteração
de um edifício, apresentados à Câmara Municipal de Lisboa, dela
interpôs o presente recurso para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, a Impugnante Maria
da Graça Cavaleiro de Ferreira Coutinho de Lencastre.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso
e, pugnando pela revogação do impugnado julgado e consequente
procedência do presente recurso e impugnação judicial que lhe subjaz,
formulou, a final, as seguintes conclusões:
Ao contrário do que a sentença recorrida:
1) O despacho n.o 166/P/84 emanado do Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa é:
a) nulo por falta de suporte legal, por violar o art. 88.o do Decreto-Lei n.o 100/84, de 29 de Março;
b) materialmente inconstitucional por criar um imposto sem respeitar a reserva absoluta de lei formal, por referência à disciplina
do imposto, e material, quanto à incidência, a taxa, os benefícios
fiscais e às garantias dos contribuintes, violando o art. 106.o da CRP
(actual 103.o); e
c) organicamente inconstitucional, pelo facto de o regime das finanças locais só poder ser determinado por lei da Assembleia da
República ou Decreto-Lei autorizado do Governo, violando os arts.
168.o, n.o 1, alínea r), e 240.o, n.o 2 (actuais arts. 165.o, n.o 1, alínea
q), e 238.o, n.o 2, da CRP).
3) O acto tributário que tem por base a informação n.o 875/DP/92
enferma do mesmo vício, por representar, em concreto todo o conjunto
de actividades ou operações de identificação do contribuinte e de
determinação do imposto, ou seja, por corporizar o lançamento em
sentido amplo, previsto no art. 1.o, n.o 4, da Lei 1/87, de 6 de Janeiro.
Na verdade,

4) É bastante frequente, não só na doutrina mas também na legislação e na jurisprudência, que os termos lançamento e liquidação
abarquem o conteúdo um do outro, como significando o conjunto
de actividades ou operações de identificação do contribuinte e de
determinação do imposto.
5) O acto tributário que tem por base a informação n.o 875/DP/92
é nulo e enferma do mesmo vício do despacho n.o 166/P/84, porquanto
foi executado sem que existisse uma lei que preenchesse o conteúdo
da obrigação de imposto.
6) É da tensão entre o princípio da segurança jurídica e o princípio
da verdade material que procura destruir a abstracção do acto tributário, que surge a impossibilidade de sanação da invalidade de
um acto tributário sem que haja lei que preencha o conteúdo da
obrigação de imposto. Na realidade o acto tributário que não é preenchido pela lei viola a lei, e como tal é nulo.
7) E é desta impossibilidade de sanação da invalidade do acto
que resulta a comunicabilidade da nulidade do despacho n.o 166/P/84
a todos os actos tributários subsequentes de lançamento, liquidação
e cobrança de encargos de mais-valias e compensações por aumentos
de volumetria.
Não foram apresentadas quaisquer contra alegações.
Neste Supremo Tribunal o Ex.mo Magistrado do Ministério Público,
emitiu depois mui douto parecer opinando pela improcedência do
recurso jurisdicional e consequente confirmação do julgado, com base
no acolhido entendimento de que o decidido encontra suporte na
doutrina do acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal de
30.05.2001, processo n.o 22521.
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
O tribunal ora recorrido deu por provado que:
a) Em 23/05/1991 a impugnante requereu na CMLisboa a aprovação
de um projecto e o licenciamento de obra nova que pretendia levar
a efeito no prédio sua propriedade, sito no Largo Dr. José Figueiredo,
n.o 4, que torneja para a Rua do Olival, 15, em Lisboa - cfr. fls.
1 do proc. 2292/0B/91;
b) Em 03/06/1991, por despacho do Director Municipal de Planeamento e Gestão Urbanística, foi aprovada a pretensão da então
requerente - cfr. fls.1 e 25 v.o do proc. 2292/0B/91;
c) Através da informação n.o 875/DP, constante de fl. 38 do proc.
2292/0B/91, de 10/07/1992, foi efectuado o cálculo de encargo de compensação por aumento de área, de esc. 6 021 000$00 - cfr. fls. 12;
d) A informação a que se alude em c) que antecede mereceu despacho de “Concordo”, proferido pelo Vereador do Pelouro das Finanças da CML, Luís Simões, em 15/07/1992, que condicionou a emissão da licença de construção ao pagamento daquele encargo de compensação por aumento de área - cfr. fl. 38 do proc. 2292/0B/91;
e) Em 13/11/1992 foi expedido aviso à impugnante para proceder
ao pagamento, no prazo de 30 dias, do tributo a que se alude em
c) que antecede e, em 17/11/1992 a ora impugnante procedeu ao
pagamento daquela quantia de esc. 6 021 000$00 - cfr. fIs. 816 e
818 do proc. 2292/0B/91;
f) Em 26/05/2000 a ora impugnante reclamou, requerendo a restituição do montante pago, tendo tal processo sido indeferido por
despacho do Vereador do Pelouro das Finanças da CML de
27/08/2001- cfr. processo administrativo junto por linha n.o 7724/DOGEC/00;
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g) Os serviços da CML informam que a quantia referida em c)
que antecede foi liquidada com base nos n.os 4 e 5.1. do despacho
o
n. 166/P/84, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, publicado
no Diário Municipal n.o 14 524, de 30/11/1984 - cfr. fls. 30 a 34;
h) A petição inicial que originou estes autos de impugnação deu
entrada nos serviços competentes da CML em 20/09/2001 - cfr. fls.
2 destes autos.
Com base nesta factualidade e mediante invocação da jurisprudência firmada no acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal de
30 de Maio de 2001, processo n.o 22.251, oportunamente junto aos
autos - cfr. fls. 38 e seguintes, traduzida no acolhido entendimento
de que:
«I. É anulável e não nulo o despacho do Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa que, baseando-se em anterior despacho nulo
que procedeu ao lançamento de um imposto ou taxa que a lei não
autorizava, determina a sua liquidação por aumento de volumetria
de um prédio urbano.
II. 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 - al. d), n.o
2 do art.o 133.o do Código de Procedimento Administrativo - o que
não é o caso em que apenas se viola o princípio da legalidade tributária.
III. O mesmo se diga, quanto aos mesmos actos, se cometidos
antes da entrada em vigor do Código do Procedimento Administrativo - 16.5.1992 - em que prevalecia o princípio geral da anulabilidade,
só se mostrando feridos de nulidade os actos administrativos que
a lei expressamente determinasse.»
“E que, assim, a “propositura de impugnação judicial de um tal
acto tributário com fundamento em inconstitucionalidade do sobredito
despacho está sujeita aos atinentes prazos legais”, Prazos que, no
caso e nos termos das invocadas e aplicáveis disposições conjugadas
dos artigos 102.o, n.o 1, al. a), do CPPT e 279.o do C.Civil, já perante
o probatório estabelecido - designadamente alíneas a), c) d), e) e
h) -, se mostravam claramente excedidos, Impunha-se concluir e concluiu-se pela extemporaneidade da impugnação judicial apresentada
em 20.09.2001, para sindicar liquidação efectuada em 13.11.1992 e
paga pela ora Recorrente em 17.11.1992.
É contra o assim decidido que continua a insurgir-se a Impugnante
e ora Recorrente, nos termos das transcritas conclusões do seu recurso
jurisdicional.
Não lhe assiste porém razão e o seu recurso, tal como vem instruído,
alegado e concluído, mostra-se antes condenado ao insucesso.
Na verdade, já perante a invocada jurisprudência deste Supremo
Tribunal fixada no identificado acórdão do Plenário e na que, depois,
reiteradamente se afirmou em acórdãos desta Secção de Contencioso
Tributária - cfr., entre outros, os acórdãos de 25.05.2004, processo
n.o 208/04 e processo n.o 1707/03, de 15.01.2003, processo n.o 1629/02,
de 10.04.2002, processo n.o 26.390.
Traduzida no acolhido entendimento, entendimento que, em bom
rigor, as alegações e conclusões do presente recurso jurisdicional não
põem em causa na sua bondade e acerto jurídicos, Mediante ainda
apelo ao estabelecido no art.o 8.o, n.o 3, do Código Civil, Decide-se
agora, pelos fundamentos constantes da impugnada decisão e de harmonia com a apontada jurisprudência, que inteiramente se acolhe,
Negar provimento àquele recurso, confirmando antes a impugnada
sentença.
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Assim acordam os Juízes desta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo.
Custas pela Recorrente, fixando a procuradoria em 50%.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Alfredo Madureira (relator) — Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Dezembro de 2004.
Assunto:
STA - Competência em razão da hierárquia - Questão de
facto.
Doutrina que dimana da decisão:
A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente em razão da hierárquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença da 1.a Instância,
não tiver como fundamento exclusivo, matéria de direito
- artigo 32 n.o 1 al. b) do ETAF.
Recurso n.o 1952/03-30; Recorrente: Clementina Rodrigues Gomes.
Recorrido : Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por CLEMENTINA RODRIGUES GOMES, do despacho do então Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto, proferido em 11/07/2003, que, nos
autos de oposição à execução fiscal resultante da liquidação do Imposto Municipal de Sisa relativo ao ano de 1988, julgou extinta a
instância por inutilidade superveniente da lide.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1- A fundamentação da sentença proferida nos autos de oposição
é manifestamente insuficiente porquanto se limita a concluir, face
à extinção da execução por pagamento voluntário, pela inutilidade
superveniente da lide e consequente extinção da instância, coibindo-se
de expor as razões de facto pelas quais conclui pela inutilidade da
lide.
2- Acresce ao exposto que, tendo o pagamento em causa sido efectuado ao abrigo do regime excepcional de regularização de dívidas
fiscais e à segurança social, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 248-A/2002,
de 18/12/2002, na hipótese de ter sido considerado que tal pagamento
revelou a aceitação do acto tributário impugnado, com consequente
desistência da oposição deduzida (o que só por mera hipótese se
coloca), da sentença deveriam constar - e não constam - as razões
de facto e de direito que fundamentam a formulação de tal juízo.
3- Assim, não especificando os fundamentos de facto e de direito
que justificam a decisão, a sentença do Tribunal a quo viola o artigo 659.o n.os 1 e 2 do Código de Processo Civil, aplicável por força
do artigo 2.o, al. e) do Código de Procedimento e de Processo Tri-
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butário, prevendo o artigo 668.o, n.o 1, alínea b) do C.P.C., como
consequência, a nulidade da sentença.
4- Estando em questão uma obrigação pecuniária - pagamento da
dívida fiscal -, procedendo a pretensão da oponente, facilmente se
executa a sentença, reconstituindo a situação hipotética que se concretizará no reembolso à oponente da quantia paga indevidamente.
5- ‘O direito de recurso contencioso previsto no artigo 268.o, n.o 4
da CRP constitui uma garantia fundamental de natureza análoga aos
direitos, liberdades e garantias consagrados no título II da mesma
CRP, por isso sujeita, conforme disposto no artigo 17.o, ao regime
previsto no artigo 18.o, ambos também da CRP, pelo que as restrições
ao seu exercício que se fundamentem em presunções de renúncia
ou de desistência estão subordinadas às fortes limitações impostas
pelo n.o 2 do mesmo preceito.’ (extracto do acórdão de 17/04/1996,
do Supremo Tribunal Administrativo, supracitado), pelo que, qualquer
compressão ao direito de accionabilidade dos actos tributários tem
de estar prevista em lei formal.
6- A oponente, aquando do pagamento, não declarou expressamente a intenção de desistir do processo de oposição e, tendo o
pagamento voluntário sido efectuado ao abrigo do regime excepcional
de regularização de dívidas fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 284-A/2002, de 14/11, o mesmo não prevê a condição de revogabilidade do pagamento, não se presumindo, por isso, do pagamento
voluntário, a aceitação do acto tributário e/ou a desistência do processo
de oposição.
7- Aliás, o fundamento da oposição não é a sua não responsabilização pelo pagamento da dívida fiscal mas sim a prescrição, o
que afasta a presunção de conformação com o acto tributário, face
ao pagamento voluntário efectuado na sua pendência.
8- Prevê o n.o 2 do artigo 9.o da Lei Geral Tributária: ‘Todos
os actos em matéria tributária que lesem direitos ou interesses legalmente protegidos são impugnáveis ou recorríveis nos termos da
lei.’, acrescentando o seu n.o 3: ‘O pagamento do imposto nos termos
da lei que atribua benefícios ou vantagens no conjunto de certos
encargos ou condições não preclude o direito de reclamação, impugnação ou recurso, não obstante a possibilidade de renúncia expressa, nos termos da lei.’
9- Assim sendo, não há inutilidade superveniente da lide, contrariamente ao julgado na sentença recorrida, não se extinguindo a instância do processo de oposição pelo que a sentença viola os artigos 9.o,
n.o 2 da Lei Geral Tributária, 268.o n.o 4, 17.o, 18.o, 103.o e 165.o,
n.o 1 al. i), da Constituição da República Portuguesa.
Nestes termos, requer a V. Ex.as se dignem: declarar nula a sentença
proferida, ou, caso assim não se entenda, revogar a mesma, ordenando
o prosseguimento dos autos de oposição.”
Não houve contra-alegações.
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 - cfr. conclusões 2.a e 6.a - ter
o pagamento voluntário em causa sido efectuado ao abrigo do regime
excepcional de regularização de dívidas fiscais e à segurança social,
aprovado pelo D.L. n.o 248-A/2002, de 18 de Dezembro sendo que,
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aquando do mesmo, “não declarou expressamente a intenção de desistir do processo de oposição”.
Matéria factual que não consta da decisão recorrida.
Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos dos tribunais tributários de 1.a instância, cinge-se apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo
fundamento, em matéria de direito, do mesmo recurso - artigo 32.o,
n.o 1, al. b) do ETAF -, constituindo assim excepção à competência
generalizada do TCA, ao qual, nos precisos termos do artigo 41.o,
n.o 1, al. a) do mesmo diploma, compete conhecer «dos recursos
de decisões dos tribunais tributários de primeira instância, salvo o
disposto na alínea b) do n.o 1 do artigo 32.o” (redacção anterior à
reforma entrada em vigor em 01/01/2004).
Assim, tais fundamentos factuais do recurso importam a incompetência deste STA para dele conhecer, fazendo antes radicá-la no
dito TCA (Norte).
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 99,00 e
a procuradoria em 50%.
Lisboa, 15 de Dezembro de 2004. — Brandão de Pinho (relator) —
Lúcio Barbosa — Jorge de Sousa.
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