
DIÁRIO DA REPÚBLICA
31 de Julho de 1997

A P Ê N D I C E

SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Decisões proferidas pela 2.a Secção
(Contencioso Tributário)
Decisões em subsecção,

em matéria de contencioso tributário geral
durante o 1.o trimestre de 1995



RECTIFICAÇÃO

Por ter saído com inexactidão a página de rosto
do apêndice ao Diário da República, de 23 de De-
zembro de 1996, rectifica-se que onde se lê «Decisões
em pleno em matéria de contencioso tributário du-
rante o 2.o trimestre de 1994» deve ler-se «Decisões
em subsecção em matéria de contencioso tributário
geral durante o 2.o trimestre de 1994».
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Competência da Supremo Tribunal Administrativo. Recurso
de decisão jurisdicional. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso
interposto per saltum de decisão de um Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância se não tem como fundamento
exclusivo matéria de direito, por força do art. 32.o, n.o 1,
alín. b) do ETAF.

II — Se no quadro conclusivo das alegações se discute também
matéria de facto é incompetente para o conhecimento
do recurso o Tribunal Tributário de 2.a Instância, nos
termos do art. 41.o alín. a), do ETAF.

Recurso n.o 14 391. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrido:
Raul Miranda Ramos; Relator: Exm.o Cons.o Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos, Crédito de Previdência deduziu re-
clamação de créditos nos autos de execução fiscal n.o 2746/87 a correr
seus termos no 9o Juízo do Tribunal Tributário de 1.a Instância de
Lisboa contra o executado Raul Miranda Ramos, nos termos e com
os fundamentos constantes da petição de fls. 2 e segs. que aqui se
dão por reproduzidos.

Admitido liminarmente o crédito reclamado e efectuada a noti-
ficação a que se refere o art. 866o do CPC, foi proferida sentença
de verificação e graduação de créditos na qual se decidiu graduar
os créditos da seguinte forma:

a) O crédito exequendo;
b) O crédito reclamado.
Isto sob a consideração de que o crédito a que se reporta a execução

é dívida de impostos (contribuição predial).
Notificada da decisão de graduação de créditos, decorreu o prazo

legal sem que a reclamante Caixa esboçasse qualquer reacção judicial.
Porém, notificada da conta da liquidação por carta registada de

29/1/92, a CGD veio interpor recurso per saltum para este Supremo
Tribunal, não da conta mas da sentença de verificação de créditos,
ao abrigo do disposto no art. 5.o do Dec.-Lei n.o 33276 de 24/11/43
mantido em vigor por força do n.o 1 do art. 18.o do Dec.-Lei 693/70
de 31 de Dezembro cujas alegações concluiu do seguinte modo:

“1.a Nos presentes autos, a Caixa Geral de Depósitos é credora
hipotecária dos executados, pois que a garantia abrange a fracção
“A” do prédio descrito sob o n.o 2464 de fls. 191 Lv.o B-7 da 9.a Con-
servatória do Registo Predial de Lisboa.

2.a A fracção “A” foi vendida em 14/12/90 pelo valor de
6.030.000$00.

3.a A recorrente Caixa Geral de Depósitos foi a única reclamante
cujo crédito foi admitido, verificado e graduado.
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4.a Na douta sentença de verificação e graduação de créditos foi
graduado em primeiro lugar o crédito exequendo e em segundo lugar
o crédito reclamado, pois partiu-se do pressuposto “errado” de que
a dívida exequenda fruia de privilégio imobiliário quando gozava ape-
nas de garantia conferida pela penhora.

5.a A sentença recorrida violou o disposto no art. 5.o do Código
de Registo Predial e arts. 6868.o e 812.o do Código Civil.

6.a Deve, pois, a sentença de verificação de créditos ser substituída
por uma outra que gradue em primeiro lugar o crédito reclamado
pela Caixa Geral de Depósitos (que tem hipoteca sobre o imóvel
vendido) e em segundo lugar o crédito exequendo, o que beneficia
apenas de penhora.

Sem contra-alegação subiram os autos a este STA. O Ex.mo Pro-
curador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer sustentando a incom-
petência deste Tribunal, em razão da hierarquia para conhecer do
recurso por não versar exclusivamente matéria de direito.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Começar-se-á, desde logo, pela questão prévia da incompetência

do Tribunal suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público
a qual logra prioridade por a competência dos Tribunais ser questão
de ordem pública e o seu conhecimento preceder o de outra matéria
(art. 3.o da LPTA “ex vi” art. 2.o alín. b) do CPT).

Trata-se de incompetência absoluta, em razão da hierarquia, que
pode ser arguida pelas partes e deve ser suscitada oficiosamente pelo
Tribunal em qualquer estado do processo enquanto não houver sen-
tença com trânsito em julgado proferida sobre o fundo da causa
(arts. 101.o e 102.o do CPC “ex vi” do art. 169.o do CPT).

Importa, para tanto, analisar a matéria vertida nas conclusões da
alegação, delimitadoras como são do objecto do recurso, como é en-
tendimento jurisprudencial pacífico com o apoio do disposto nos
arts. 684.o n.o 3 e 690.o n.o 3 do CPC, com vista a determinar se
a recorrente coloca no recurso questão ou questões de facto, caso
em que será competente o Tribunal Tributário de 2.a Instância, ou
se questão exclusivamente de direito, situação em que caberá a com-
petência a este STA para do recurso conhecer.

Vejamos.
Decorre da sentença recorrida que nem sequer se mostra fixada

matéria de facto sobre a qual há-de repousar a pertinente decisão
de direito.

Emerge das conclusões 1.a e 4.a matéria que, não encontrando
guarida no elenco probatório, exige o respectivo julgamento em sede
de matéria de facto.

Ou seja, afirma a recorrente na 1.a e 4.a matéria que, não en-
contrando guarida no elenco probatório, exige o respectivo julgamento
em sede de matéria de facto.

Ou seja, afirma a recorrente na 1.a conclusão que é credora hi-
potecária dos executados e que a garantia abrange a fracção “A”
do prédio descrito sob o n.o 2464 de fls. 191 Lv.o B-7 da 9a Con-
servatória do Registo Predial de Lisboa.

Por outro lado, pela recorrente foi levado à conclusão 4.a que a
sentença recorrida partiu do pressuposto errado de que a dívida exe-
quenda fruia de privilégio imobiliário quando gozava apenas de ga-
rantia conferida pela penhora.

Ora, tem-se como seguro de que na matéria acabada de referir
se patenteia questão de facto e não de direito, qual seja a de saber
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se a dívida exequenda, crédito graduado em primeiro lugar, fruia
ou não de privilégio imobiliário ou se gozava apenas da garantia con-
ferida pela penhora.

Questão controvertida, no plano dos factos, e que, sendo relevante
para a decisão do caso em apreço e não encontrando rasto na sentença
recorrida, reclama o adequado julgamento em sede probatória pelo
Tribunal competente que para o caso é o Tribunal Tributário de
2.a Instância que conhece da matéria de facto e de direito nos termos
do art. 39.o do ETAF.

O que significa que o objecto do recurso, assim delineado, não
versa matéria exclusiva de direito já que não está em causa a mera
função interpretativa e de aplicação das regras de direito atinentes
ao caso concreto.

Certo que poderão, eventualmente, suscitar-se outras questões im-
peditivas do conhecimento do objecto do recurso, nomeadamente a
da tempestividade do recurso, ou até a inconstitucionalidade do nor-
mativo à luz do qual foi interposto o recurso.

Mas é também verdade que não cabe aqui e agora emitir pronúncia
sobre questões que só ao Tribunal competente cumpre decidir.

Tal como se disse, a questão da competência do Tribunal, além
de oficiosa é prioritária: só depois de operada a definição do Tribunal
competente para o recurso, serão de conhecer por ordem lógica
(art. 660.o do CPC) todas as demais questões.

Perante o que vem exposto, é forçoso concluir-se que não estando
em causa matéria exclusivamente de direito, falece à Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo competência,
em razão da hierarquia, para do recurso conhecer, sendo competente
o Tribunal Tributário de 2.a Instância, nos termos das disposições
conjugadas dos arts. 21.o n.o 4, 32.o n.o 1 alín. b) e 41.o n.o 1 alín. a)
do ETAF em consonância com o disposto no art. 167.o do Código
de Processo Tributário.

Procede, pois, a suscitada questão de incompetência deste Tribunal.
Face ao exposto, acorda-se em julgar incompetente em razão da

hierarquia o Supremo Tribunal Administrativo, cabendo a compe-
tência ao Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça de 15.000$00 e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — Júlio Ferreira Tormenta — José de Jesus Costa. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos recursos ”per saltum” a Secção de Contencioso Tri-
butário do S.T.A. apenas tem competência para conhecer
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dos recursos que tenham por exclusivo fundamento ma-
téria de direito.

II — Não está nesta hipótese o caso em que o recorrente afronte
a decisão recorrida com base no facto desta considerar
como ocorrida em data diversa da defendida nas ale-
gações a notificação da decisão da reclamação ordinária
de que se extraiu o efeito da caducidade do direito de
impugnar cuja reparação se pede no recurso.

Recurso n.o 15.035, em que são Recorrente a Sociedade de Cons-
truções Fol, S.A., Sucessora da Sociedade por Quotas Fernando
da Silva Oliveira, Lda e Recorrida a Fazenda Pública e de que
foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Sociedade de Construções FOL, SA, sucessora da Sociedade Fer-
nando da Silva Oliveira, Lda, impugnou judicialmente perante o Tri-
bunal Tributário de 1a Instância de Setúbal, a liquidação da con-
tribuição industrial e do imposto extraordinário sobre lucros, do ano
de 1986, no total de 3.456.610$00 assacando-lhe diversos vícios.

II. Por sentença de 92.09.18, aquele tribunal julgou procedente
a excepção peremptória de caducidade e, em consequência, decretou
a absolvição do pedido da Fazenda Nacional.

Inconformada com esta pronúncia sobre o seu pedido, recorre agora
a impugnante directamente para este Supremo Tribunal, pedindo o
provimento do recurso com base nas razões que arrumou nas suas
alegações e que condensou nas seguintes preposições conclusivas:

“a) O prazo de 8 dias referido no art.o 84o do C.P.C.I. conta-se
a partir da notificação da resolução definitiva da reclamação.

b) Um simples postal para comparência ou a convocatória do con-
tribuinte para lhe dar conhecimento da decisão sobre a reclamação
não cabe na noção nem no conteúdo da notificação.

c) O impugnante, ora recorrente, não foi notificado em 04.10.90
mas, antes, em 20.11.90”.

III. O Exm.o magistrado do M.o P.o, junto deste Tribunal, dando
nota haver controvérsia entre o provado na decisão recorrida e o
sustentado nas alegações quanto à data da notificação de que se fez
depender a solução da questão da caducidade do direito de impug-
nação pronunciou-se pela incompetência hierárquica deste Tribunal
por o recurso não ter por exclusivo fundamento matéria de direito.

IV. Com os vistos dos Exm.os Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
A primeira tarefa que se nos desenha pela frente reside preci-

samente em ter de solver a questão prévia suscitada pelo Exm.o ma-
gistrado do M.o P.o, da falta de competência hierárquica do tribunal,
por lograr de prioridade de conhecimento sobre as demais questões,
como se proclama no art.o 3o da L.P.T.A. (“ex vi” do art.o 2o, al. b),
do C.P.T., 288o, n.o 1, al. a); 660, n.o 1, al. a); 713, n.o 2 e 749 do
C.P. Civil).

No art.o 32o, n.o 1, al. b), do ETAF atribui-se competência à Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
para conhecer “dos recursos interpostos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito”. E o critério jurídico para destrinçar se estamos perante
uma questão jurídica ou uma questão de facto, emergente de várias
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disposições legais, e de cuja solução possa o recorrente defender o
remédio jurídico pedido para a decisão recorrida, passa por saber
se ele faz apelo, nessa sua causa de pedir, apenas a normas ou prin-
cípios jurídicos que tenham sido pretensamente violados na sua de-
terminação, interpretação ou aplicação, ou se, da também, a con-
sideração de quaisquer factos materiais ou ocorrências da vida real
(fenómenos da natureza de manifestações concretas da visa, mesmo
que do espírito ou da vontade), independentemente da sua pertinência,
merecimento do acerto jurídico para a solução do recurso, — o de-
terminante nesta óptica é o reflexo que o recorrente pretende extrair
de tais asserções —, cujo conhecimento implique a elaboração de
um qualquer juízo probatório que não se contenha na competência
funcional de um tribunal de revista ou seja que não se resolva por
uma mera constatação sobre se houve ofensa de uma disposição ex-
pressa da lei que exigia certa espécie de prova para a existência do
facto ou que fixe a força de determinado meio de prova (cfr. art.o 722o,
n.o 2 do C.P.C. — casos em que a questão se deduz “prima facie”
a uma aplicação da lei e só decorrente de uma fixação de factos),
pois, nesta caso, a competência caberá já não a este tribunal tributário
de 2a Instância por força do disposto no art.o 41o, n.o 1, al. a) do
referido E.T.A.F.

A identificação do fundamento do recurso tem de ser colhida nas
conclusões das alegações por ser nelas que o recorrente tem de con-
densar as causas de pedir que tenham susceptibilidade jurídica para,
na óptica do recorrente, determinar a censurada decisão recorrida.

No caso “sub judice” o recorrente controverte o juízo probatório
efectuado pelo Mm.o Juiz “a quo” quanto à data em que se efectuou
a notificação da resolução definitiva da reclamação e da qual se fez
extrair o efeito jurídico da caducidade do direito de impugnar cuja
definição se pretende ver reparada por via do recurso.

Enquanto no probatório da sentença se dá por provado que ela
terá ocorrido em 4.10.90, a recorrente pretende ver, em reapreciação
ou exame dos meios de prova, entre eles se contando os apontados
sob as fls. 37 e 38 do instrutor apenso, que a notificação só ocorreu
em 20.11.90.

É por demais evidente que o recurso não tem por exclusivo fun-
damento matéria de direito, mas sendo antes da decisão do facto
material da data em que ocorreu a notificação, a fixar com base no
juízo probatório de utilização das regras legais de prova, que resultará
de não ter o recurso provimento, por vigente ou já caducado o direito
de impugnar.

Sendo assim, a competência para conhecer do recurso cabe ao
T.Tributário de 2a Instância.

Destarte, atento todo o exposto, acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário deste S.T.A. em julgá-los hierarquicamente
incompetente para conhecer do recurso por competente ser o Tribunal
Tributário de 2a Instância, sendo certo que se pode exercer a faculdade
legal requerida no art.o 47o do C.P.T.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 40 %, e taxa de justiça
de 15.000$00.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui presen-
te, Pais Borges.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos recursos “per saltum” a Secção de Contencioso Tri-
butário do S.T.A. apenas tem competência para conhecer
dos recursos que tenham por exclusivo fundamento ma-
téria de direito.

II — Tal não será o caso do recorrente afirmar nas conclusões
das alegações, para além do fixado no probatório da sen-
tença, na sua óptica de poder obter o provimento do
recurso que em 1980 se verificaram créditos invocáveis
que se deveriam deduzir ao lucro desse ano e fazer o
reporte da diferença pelos anos posteriores nos termos
do arto 43o do C.C.Ind.

Recurso no 15.388 em que é recorrente José Joaquim Queirós &
Irmão e recorrido Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I - José Joaquim Queirós & Irmão, com sede no lugar da Ponte,
freguesia do Prado (Santa Maria), do município de Vila Verde im-
pugnou judicialmente perante o Tribunal Tributário de 1a Instância
de Braga a fixação dos lucros tributáveis de 1.821.277$00 e
2.005.753$00, respeitantes aos anos de 1981 e 1982, e as colectas
de contribuição industrial que consequentemente lhe foram lançadas
de 546.384$00 e 601.726$00, acrescidas dos respectivos juros com-
pensatórios de 165.443$00 e 73.889$00 e o imposto extraordinário
sobre lucros de 100.288$00, porquanto o fisco não lhe considerou
na determinação do lucro tributável de 1980 o crédito incobrável
de 5.326.143$00 e não lhe efectuara nos exercícios seguintes de 1981
e 1982 o reporte dos prejuízos não recorridos nos lucros dos anos
anteriores nos termos do arto 43o do C.C.Industrial.

II - A sentença, de 90.04.05, daquele Tribunal de 1a instância julgou
improcedente a impugnação.

III - Inconformado com tal pronúncia judicial, a impugnante re-
correu para o Tribunal Tributário de 2a Instância, mas este, por seu
lado, considerando, pelo seu acórdão, de 91.12.10, ter o recurso por
exclusivo fundamento matéria de direito, julga-se hierarquicamente
incompetente por dele conhecer.

IV - Porque a recorrente usou da faculdade conferida pelo arto 4o

da L.P.T.A. (DL 267/85, de 16/7), eis que os autos se mostram pre-
sentes neste Supremo Tribunal Administrativo para tomar conheci-
mento do recurso.

V - A sentença de 1a instância desatendeu o pedido da impugnante
por, em síntese, esta não haver explicado a razão porque só em 1981
ter conhecimento do resultado do rateio da massa falida, onde havia
reclamado o crédito, e donde adveio a incobravibilidade do crédito
que segundo os princípios da especialização dos exercícios deveria
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ser reportado ao exercício de 1980 desde que não adviesse de culpa
do contribuinte.

VI - Nas conclusões das alegações em que sintetizou as razões
do seu inconformismo nestas desenvolvidas, a recorrente expressou-se
assim:

”1. Que o principio de especialização dos exercícios prescrito no
arto 22o do Cód. da Cont. Industrial não invalida o princípio da so-
lidariedade dos exercícios, nomeadamente quanto ao reporte de pre-
juízos nos termos do arto 43o do Código Citado.

2. Que, consequentemente, a correcção oficiosa por parte dos Ser-
viços de Administração Fiscal do exercício do ano de 1981 da re-
corrente que acusava um resultado negativo de 3.514.724$00, por im-
putação do exercício anterior (1980) e um crédito incobrado no mon-
tante de 5.326.143$00, contabilizado como custa nesse exercício de
1981, implica a correcção do exercício de 1980, e o reporte do prejuízo
verificado nesse ano de 1980 nos exercícios de 1981 e 1982, em causa
nos autos, por força do disposto no arto 43o do citado C.C.Industrial.

3. Assim, verificando-se no exercício de 1980 por força da imputação
do valor daquele crédito incobrado, que é considerado como custo
nos termos do arto 33o do citado código, um prejuízo de 5.297.220$00
este valor repercute-se nos cinco anos seguintes.

4. Consequentemente este valor, porque é superior à soma dos
lucros tributáveis apurados pelos técnicos de Administração Fiscal,
relativamente aos exercícios de 1981 (1.821.277$00) e 1982
(2.005.753$00, conduz à existência dos lucros tributáveis fixados e,
consequentemente, a anulação das colectas de contribuição industrial
e imposto industrial e imposto extraordinário sobre os lucros e juros
compensatórios exigidos à recorrente pela Repartição de Finanças
do Concelho de Vila Verde”.

VII - O Exmo Mago do MoPo, junto deste Supremo Tribunal, en-
tendendo que a recorrente, na conclusão terceira das suas alegações,
esteia o seu recurso no facto de ter sofrido no exercício de 1980
um prejuízo resultante de um crédito incobrável de 5.326.143$00 que
determinou nesse ano um prejuízo de 5.297.220$00 a repercutir nos
cinco anos seguintes, mas que a sentença, no seu probatório, não
resolve que esse crédito (de 5.326.143$00) tenha sido ou não cobrado,
total ou parcialmente, nem qual o prejuízo ou lucro de 1980 a con-
siderar se nele for levada aquela importância, - o que tudo é susceptível
de influir na sorte do recurso - defende que o recurso não tem por
exclusivo fundamento matéria de direito e, por isso, este STA é hie-
rarquicamente incompetente por dele conhecer.

VIII - Com os vistos dos Exmos Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
A primeira tarefa que se nos desenha pela frente é precisamente

a de travar conhecimento da questão da falta de competência hie-
rárquica deste tribunal para conhecer do recurso, suscitada pelo Exmo

Mago do MoPo, por lograr de prioridade sobre as demais questões
como se proclama no arto 3o da L.P.T.A. (”ex vi” do seu arto 2o,
al. b) do C.P.T.; mas cfr., no mesmo sentido os artos 45o do C.P.T.;
288, no 1, al. a); 660o, no 1, al. a); 713o no 2 e 749o do C.P.Civil).

No arto 32o, no 1, al. b) do ETAF atribui-se competência à Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
para conhecer ”dos recursos interpostos de decisão dos tribunais tri-
butários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria de
direito”. E o critério jurídico para destrinçar se estamos perante uma
questão jurídica ou uma questão de facto, de cuja solução faça o
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recorrente depender o remédio jurídico peticionado a este tribunal
para a decisão recorrida passa por saber se ele faz apelo, nessa sua
causa de pedir, apenas a normas ou princípios jurídicos, que tenham
sido pretensamente violados, ou se ou também a consideração de
quaisquer factos materiais ou ocorrências da vida real (fenómenos
da natureza ou manifestações concretas da vida, mesmo que do espírito
ou da vontade), independentemente da sua pertinência, merecimento
ou acerto para a solução do recurso, - o determinante nesta óptica
é o reflexo que o recorrente pretende extrair de tais asserções-, cujo
conhecimento implique a elaboração de um qualquer juízo probatório
que não se resolva por uma mera contestação sobre se houve 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 (cfr. arto 722o, no 2 do C.P.C.), pois, neste caso, a competência
caberá, já não este Supremo Tribunal, mas ao Tribunal tributário
de 2a Instância, por força do arto 41o, no 1, al. a) do E.T.A.F.

Dito de outro modo, tudo passa por saber-se se para a consideração
do fundamento invocado pelo recorrente, o tribunal tem de fazer
ou não um juízo de existência de certa validade perscrutável segundo
as provas de livre apreciação.

É pela análise das conclusões das alegações de recurso que passa
o conhecimento das causas de pedir do recurso e consequentemente
das questões a decidir pois é nelas que se sintetizam, com precisão
e concisão, os fundamentos que tenham susceptibilidade da virtua-
lidade jurídica para, na óptica do recorrente, determinar a censura
da decisão recorrida.

Se examinamos as conclusões das alegações da recorrente cons-
tata-se que ela faz mergir a sorte do seu recurso, ou seja a revogação
da decisão da primeira instância, da asserção fáctica de ter sofrido
no exercício de 1980 um prejuízo de 5.326.143$00 em consequência
de, sendo credor de outrem, de ter ido reclamar esse seu crédito
ao respectivo processo de falência mas nada ter recebido no seu rateio
final, ficando assim todo o crédito incobrável. Por outro lado aduz
que a imputação desse prejuízo fiscal no resultado de 1980 (lucro
ou prejuízo) determinaria uma diferente fixação do lucro tributável
nos exercícios respectivos e uma consequente e diferente liquidação
do imposto.

Não obstante ser essencial ao controlo da legalidade da fixação
dos lucros tributários e dos consequentes impostos, como vem pedido,
saber-se se ocorreram tais créditos incobráveis em 1980 e qual o valor
que a ele se deve deduzir ou acrescentar (lucro ou prejuízo), o certo
é que a sentença recorrida omite completamente a fixação desses
factos materiais, limitando-se a afirmar ”que a impugnante reclamou
o crédito de 6.477.769$00, graduado apenas por 5.326.143$00 do pro-
cesso de falência de uma devedora dela, tendo as contas da admi-
nistração sido julgados por sentença de 25.1.80, transmitida em julgar
em 8.2.80”.

Desta pronúncia probatória efectuada pelo Senhor Juiz nenhuma
ilação factual é possível sequer retirar no sentido da existência dos
factos afirmados nas conclusões de recurso e dos quais pretende extrair
a conclusão do desacerto do julgado, devendo-se, no entanto, deixar
explicitado que, mesmo que tal ilacção se tornasse possível, nem por
isso este tribunal a poderia extrair, por estar a agir como tribunal
de revista (arto 21o no 4 do ETAF; cfr. Acs. do S.T.J. 22/5/91 - B.M.J.
407-288 e de 3/7/91 e 1/7/82 in AD. 274-215 e 225).
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De todo flui que caberá ao tribunal de 2a Instância fazer um juízo
probatório sobre a existência da referida materialidade alegada que
se possibilite a posterior decisão do mérito do recurso, concedendo-lhe
ou negando-lhe provimento.

IX - Destarte, acordam os juízes desta Secção de contencioso Tri-
butário, em julgando procedente a questão prévia suscitada, julgar
hierarquicamente incompetente aquela Secção deste Supremo Tri-
bunal Administrativo por competente ser o Tribunal Tributário de
2a Instância.

Custas pela recorrente com pronúncia de 40%, fixando-se a taxa
de justiça em 15.000$00.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995 — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa — Fui presen-
te, Jorge Manuel Lopes de Sousa

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia
do STA (Secção de Contencioso Tributário). Questões de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é incom-
petente, em razão da hierarquia para conhecer de recurso
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a ins-
tância, cujo âmbito abranja questões de facto e de direito.

II — Competente é, neste caso, o T.T. de 2a Instância nos
termos dos artos 32o, 1, b), e 41o, 1, a), do ETAF.

III — O recurso envolve, desde logo, matéria de facto, quando
as conclusões não se limitam a matéria de direito, dado
que a competência do STA, «in casu», se determina em
função de o fundamento do recurso respeitar, ou não,
exclusivamente a matéria de direito.

Recurso no. 15.479, em que é Recorrente Sociedade de Construções
Dias & Fernando, Lda e Recorrida Fazenda Pública, e de que
foi Relator o Exmo. Conso. Dr. Coelho Dias.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. «Sociedade de Construções Dias & Fernando, Lda», inconfor-
mada com a sentença de fs. 124, do M.mo Juiz do 7o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, proferida em 10.7.92, na qual
se decidiu «...a)- Julgar inadmissível o recurso interposto, absolvendo
o Estado da instância quanto aos fundamentos apreciados em 1o lugar;
b)- Não anular o acto recorrido, quanto aos demais fundamentos;
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c)- Condenar a impugnante nas custas»; da mesma veio recorrer para
este STA, assim concluindo a sua alegação:

«1a A liquidação da Contribuição Industrial do ano de 1984 está
incorrecta porquanto na matéria colectável que originou o imposto
liquidado ocorreu erro na sua determinação por englobar rendimentos
do exercício do ano de 1993.

2a Pois não perde as características do Grupo A o sujeito passivo
que em determinado exercício passa a ser tributado pelo sistema do
Grupo B.

3a Ao ter procedido desta forma a Repartição de Finanças do 13o

Bairro Fiscal violou os Artos 22o, 54o e seguintes todos do CCI.
4a Além disso houve preterição de formalidades legais no funcio-

namento da Comissão Distrital da Revisão ao reunir-se e deliberar
sem os delegados indicados pela organização representativa da
Recorrente.

5a Ainda houve preterição de formalidades legais ao reunir e de-
liberar a referida Comissão Distrital de Revisão com delegados de-
signados para além do prazo peremptório indicado na lei.

6a Ainda houve preterição de formalidades legais na acta elaborada
pela Comissão Distrital de Revisão ao fixar uma matéria tributável
para efeitos de contribuição industrial do ano de 1984 sem funda-
mentar a sua decisão quer de facto, quer de direito.

7a Daí ter sido violados os Artos 72o § 1o, arto 76o § 3o, ambos
do CCI».

1.1. Contra-alegou a FaPa, sustentando a manutenção do decidido.
1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido da

improcedência do recurso.
1.3. Foram colhidos os vistos legais, cumprindo decidir.
2. Como se vê da primeira conclusão do recurso, invoca a recorrente

erro na determinação da matéria colectável, por nesta se terem en-
globado rendimentos do exercício do ano de 1983; depois, na 4a con-
clusão, alega ter havido preterição de formalidades legais no fun-
cionamento da Comissão Distrital de Revisão, por esta ter reunido
e deliberado sem os delegados indicados pela organização que a re-
presenta, bem como - 5a conclusão - por ter funcionado com delegados
designados para além do prazo peremptório indicado na lei.

Ora, quer a afirmada inclusão de rendimentos do exercício do ano
de 1983 na determinação da matéria colectável, que respeitava a 1984,
quer a ausência dos delegados da classe e sua designação para além
do prazo legal, são, sem dúvida, circunstâncias do real, do mundo
dos factos, as quais, como se constata da leitura do probatório da
sentença - fs. 128/129 - não foram objecto de julgamento de facto.

O recurso não se fundamenta, assim, exclusivamente em matéria
de direito, porquanto nele introduziu a recorrente questões factuais,
cujo conhecimento, no caso, extrapola dos poderes cognitivos deste
Tribunal - arto 21o, 4, do ETAF.

A competência dos tribunais administrativos, em qualquer das suas
espécies, a de ordem pública e o seu conhecimento precede o de
outra matéria - arto 3o da LPTA.

Assim, verifica-se ser este Tribunal incompetente, em razão da hie-
rarquia, para conhecer do presente recurso.

Efectivamente, compete a esta Secção de Contencioso Tributário
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância quando interpostos com exclusivo fundamento em matéria de
direito - o denominado recurso «per saltum» - conforme prescreve
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o arto 32o, 1, b), do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra
do conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superior,
que é, no caso, o Tribunal Tributário de 2a Instância - artos 41o,
1, a), daquele diploma, e 167o do CPT.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, àquele Tribunal de 2a Instância e não
a este STA.

3. Pelo exposto, declara-se este Tribunal incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
respectivamente, em 20.000$00 e 40%.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — João José Coelho Dias (rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Justo impedimento. Oportunidade do seu conhecimento.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O princípio contido no arto 666o do CPC não impede
a pronúncia, por banda do julgador, sobre questões ati-
nentes a outra matéria, em veda o exercício do seu poder
jurisdicional relativamente a situações materiais ou a
ocorrências processuais que, embora anteriores a um seu
despacho, sejam de conhecimento superveniente e que,
por isso mesmo, não foram, nem podiam ter sido, objecto
de apreciação naquele referenciado momento.

2 — Por conseguinte, proferido despacho a julgar deserto o
recurso por falta de alegações, o julgador pode (e deve)
ainda apreciar e decidir sobre um requerimento, poste-
riormente apresentado, a invocar justo impedimento, com
a formulação daquelas alegações.

Recurso n.o 15 809. Recorrente: GRAMAZA-Mármores e Granitos,
Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo. Dr. San-
tos Serra, (por vencimento).

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Nos presentes autos, em que ”Gramaza-Mármores & Granitos,
L.da”, recorrera, para este STA, do acórdão do Tribunal Tributário
de 2.a Instância, de 19-11-1991, o Relator, por despacho de 15-3-1993,
julgou deserto recurso, por falta de alegações.

Posteriormente, em 11-6-1993, estando os autos na fase de correção,
após visto final do Ministério Público, apresentou o Ex.mo Advogado
da recorrente, Dr. Dorindo Martins, o requerimento de fls. 121, di-
rigido ao Relator, em que oferecia as referidas alegações de recurso
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com a invocação de justo impedimento, nos termos do arto 146o do
CPC, por ter estado dente e por isso impossibilitado de exercer a
sua actividade profissional desde 1-2-1993 até àquela data.

Por despacho de 25-3-1994, a fls. 142-144, o Relator indeferiu esse
requerimento pelas razões que assim se podem resumir:

Por imposição dos nos 1 e 3 do arto 666o do CPC, também aplicáveis
aos tribunais superiores (cfr. arto 716o, no 1, do mesmo diploma),
proferido pelo relator um despacho, como o de fls. 110, a julgar
extinta a instância do recurso, fica imediatamente esgotado o seu
poder jurisdicional no sentido de já não poder proferir outro despacho
a revogar esse julgado: ficou-lhe, assim, vedado decidir sobre a matéria
(quer acerca da premissão, em que assentou, de que expira o prazo
para alegações sem elas serem apresentadas, quer acerca da con-
sequente deserção e extinção da instância) o contrário do que aí
decidira.

Desse despacho de indeferimento vem a presente reclamação para
a conferência, apresentada pela Recorrente, que, a rematar a sua
alegação, oferece as seguintes conclusões:

”a) A apresentação de alegações foi feita ao abrigo do direito con-
signado no arto 145o, no 4, do CPC;

b) O justo impedimento é um facto superveniente com influência
determinante na decisão da causa;

c) A prática do acto, ao abrigo do exercício de um direito, prejudica
e anula os actos entretanto praticados (arto 210o, no 1, do CPC);

d) Reflectindo-se mesmo sobre o despacho de deserção provocando
a renovação do pedido (arto 673o do CPC);

e) Ainda que seja a forma de revisão do mesmo quando se baseie
em documento suficiente para modificar a decisão (arto 771o , al. c),
do CPC);

f) De onde se verifica que o despacho reclamado é anulável nos
termos do artigo 201o, nos 1 e 2, do CPC, e é ilegal por violar o
direito consagrado no artigo 145o, no 4, o disposto no artigo 673o

e ainda o artigo 771o, alínea c), todos do CPC”.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer favorável

ao atendimento da reclamação.
Colhidos os visto legais, cumpre apreciar e decidir.
A solução para equacionado problema, que não é fácil, deverá

ser encontrada seguindo o caminho por este Tribunal já percorrido
em situação idêntica à ora em apreço (cfr. Ac., de 2-3-94, in Rec.
no 15 481).

De modo que, adoptando tal orientação, diremos também que,
salvo o devido respeito pelo entendimento contrário, o princípio con-
tido no falado arto 666o do CPC não é afrontado pela admissibilidade
do conhecimento do justo impedimento, nos autos invocado.

Na verdade, e ainda de acordo com o citado aresto, aquele princípio
não impede a pronúncia, por banda do julgador, sobre questões ati-
nentes a outra matéria, como é óbvio, nem veda o exercício do seu
poder jurisdicional relativamente a situações materiais ou a ocorrên-
cias processuais que, embora anteriores a um seu despacho, sejam
de conhecimento superveniente e que, por isso mesmo, não foram,
nem podiam ter sido, objecto de apreciação naquele referenciado
momento.

E se é certo que o reconhecimento do invocado justo impedimento,
levando à admissão da prática do acto para além do prazo legal,
no caso a apresentação de alegações de recurso, implicará, a revogação
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do questionado despacho, anteriormente proferido, seguro é também
que isso ocorrerá, não em resultado de vício próprio desse despacho
e por virtude da sua apreciação, ”mas por mero arrastamento, por
procedimento consequêncial, resultante da reposição da situação pro-
cessual anterior e que não fora tomada em consideração” (cfr. o
mencionado acórdão).

Nesta conformidade, acorda-se em atender a deduzida reclamação,
devendo o Relator substituir o despacho ora reclamado por outro
em que aprecie e decida sobre o invocado justo impedimento.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Manuel Santos Serra (Relator,
por vencimento) — Horta do Valle — Agostinho Castro Martins (ven-
cido pelas razões que exponho na declaração de voto anexa). — Fui
presente, António Mota Salgado.

Declaração de voto

Votei se desatendesse a reclamação, pelas razões seguintes:
1. A reclamante alega que lhe assiste o direito ao recurso de revisão

previsto no arto 771o, no 1, do CPC.
Efectivamente prevê-se aí, como no arto 170o do CPT e no arto 100o

do RSTA, a possibilidade de revisão de decisões judiciais já transitadas
em julgado.

Porém, o despacho sob reclamação não lhe recusou o seguimento
de um recurso de revisão que não vinha então requerido e que aliás
ainda não foi até agora solicitado.

Por isso é questão que não cabe aqui apreciar.
2. Invoca também a reclamante o arto 673o do CPCivil.
Este preceito dispõe:
”A sentença constitui caso julgado nos precisos limites e termos

em que julga: se a parte decaiu por não estar verificada uma condição,
por não ter decorrido um prazo ou por não ter sido praticado de-
terminado facto, a sentença não obsta a que o pedido se renove quando
a condição se verifique, o prazo se preencha ou o facto se pratique”.

Alega a recorrente que, face a este preceito, ”o caso julgado não
prejudica a renovação do pedido quando o facto se pratique” (cfr.
fls. 146 vo).

Mas não tem razão.
O que a invocada norma prevê é uma situação em que, tendo

a parte decaído por não ter sido praticado certo facto ainda susceptível
de ser praticado, ela pode renovar o pedido através de nova acção
em que volte a invocar o seu direito, acrescentando já ter sido praticado
esse facto cuja falta fora a causa do seu decaimento na acção anterior.

3. Quando à questão do justo impedimento, importa acentuar que
o despacho reclamado não negou à reclamante o direito de o invocar
e de, porventura, o ver atendido.

É certo que também não lho reconheceu; mas isso devido à pro-
cedência de uma questão prévia que a reclamante não afronta na
sua reclamação, onde alega como se ela não existisse ou estivesse
ultrapassada.

O que o despacho diz é que o recurso já foi julgado através de
decisão extintiva da instância [cfr. arto 287o, al. c), do CPC] e que,
se a recorrente pretendia renová-la ou prosseguir com ela, só tinha
um caminho para isso: o de pedir a revogação ou anulação dessa
decisão.
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Na verdade, é cristalino que enquanto ela estiver erecta, enquanto
não for revogada ou anulada, não é possível aceitar as suas alegações
e apreciar o seu recurso jurisdicional.

Aceita-se também que era possível obter tal revogação com base
nesse justo impedimento, de harmonia com o seguinte encadeado
silogístico: para julgar extinta a instância por deserção, esse despacho
de 15-3-93 partiu da premissa de que se esgotara o prazo para ale-
gações; mas afinal essa premissa é falsa porque, devido a justo im-
pedimento, tal prazo ainda não se havia então esgotado.

Ora a reclamante não pediu essa revogação.
Nem, aliás, a podia esperar do relator, porque para tanto carecido

de jurisdição, como se disse no despacho reclamado. Na verdade,
por imposição dos nos 1 e 3 do arto 666o do CPCivil, também aplicáveis
aos tribunais superiores (cfr. arto 716o, no 1, do mesmo diploma),
proferido pelo relator um despacho como o de fls. 110 a julgar extinta
a instância do recurso, fica imediatamente esgotado o seu poder ju-
risdicional no sentido de já não poder proferir outro despacho a re-
vogar esse julgado: está-lhe, assim, vedado decidir sobre a matéria
(quer acerca da premissa, em que assentou, de que expirara o prazo
para alegações sem elas serem apresentadas quer acerca da conse-
quente deserção e extinção da instância) o contrário do que aí decidira.

A revogação desse despacho de extinção da instância, proferido
e 15-3-93, a fls. 110, só poderia ser alcançada mediante a sua im-
pugnação (reclamação para conferência), que não foi deduzida: esta
reclamação não vem de tal despacho mas da referida decisão de
25-3-94 de indeferimento do requerimento de fls. 121.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Agostinho Castro Martins.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Prazo do pedido para pagamento em pres-
tações. Natureza.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo para dedução do pedido de pagamento da quan-
tia exequenda em prestações deve ser computado nos ter-
mos do art.o 144o, n.o 3 do C.P.Civil e não nos termos
do art.o 279o do C. Civil.

II — Tal conclusão está na senda da especial natureza do pro-
cesso de execução fiscal e colhe analogia com a solução
adoptada para o cômputo do prazo para a dedução da
oposição à execução.

Recurso n.o 15.958, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida Sincrotónica — Centro de Investigação de Electrónica In-
dustrial, Lda e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Benjamim
Rodrigues.
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Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
Administrativo:

I. Sincrotrónica, Centro de Investigação e Projectos recorreu do
despacho do Chefe de Repartição de Finanças que lhe indeferiu o
seu requerimento para pagamento em prestações sob fundamento
de haver sido apresentado extemporaneamente.

II. O Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto (3o juízo), co-
nhecendo do recurso (contencioso) interposto, julgou-o, por sentença
de 92.11.19, procedente e revogou a decisão recorrida que ordenou
fosse substituída por outra que apreciasse o pedido, considerando
que o mesmo foram tempestivamente deduzido.

III. Inconformada com o assim decidido recorre agora o Exm.o Re-
presentante da Fazenda Pública, junto do referido tribunal, direc-
tamente para esta Secção do Contencioso Tributário deste Supremo
Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação em diversas razões
que expendeu nas suas alegações e que condensou nas seguintes pro-
posições conclusivas:

“1. O processo de execução fiscal é, face ao C.P.T., um processo
de carácter administrativo onde se encontra, eventualmente, uma fase
judicial.

2. A dedução da oposição corresponde, portanto, ao primeiro acto
da fase judicial, equiparando-se à propositura duma acção.

3. Os prazos de propositura da acção judicial correm seguidamente,
não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados.

4. Igualmente, não se suspende o prazo para a realização do pedido
de pagamento em prestações da quantia exequenda, já que este deve
ser feito no prazo de dedução de oposição, por força do art.o 284o

do C.P.T.
5. Em consequência, o requerimento para esse efeito apresentado

pela executada foi entregue fora do prazo.
6. A sentença ora em recurso violou, portanto, as normas dos

arts.o 279o, 273o, 2 e 285o do C.P.T. e a do art.o 144o do C.P.C.
IV. A recorrida contra-alegou batendo-se pela manutenção do

julgado.
V. A Ex.a mag.a do M.o P.o, junto deste Supremo Tribunal, de-

fendendo que o prazo para deduzir oposição à execução, também
aplicável para se requerer o pagamento em prestações (arts.o 273o,
n.o 2 e 279o, n.o 1 do C.P.T.), é um prazo judicial, sujeito à regra
do art.o 144o, n.o 3 do C.P. Civil, emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso.

VI. Com os vistos dos Exm.os Juízes-Adjuntos cumpre decidir:
1. No despacho recorrido deu-se por assente o seguinte quadro

fáctico:
a) A executada foi citada, no processo executivo em 11/6/92.
b) Em 9 de Julho de 1992 requereu o pagamento em prestações.
c) O processo foi remetido à Direcção Distrital de Finanças do

Porto tendo sido proferido o despacho de fls. 454 que aqui dou por
reproduzido: foi indeferido tal requerimento por se entender que
o mesmo foi apresentado fora de prazo.

2. A questão a decidir traduz-se em saber se o prazo para dedução
da oposição (e concomitantemente para requer o pagamento em pres-
tações — cfr. arts.o 273o, n.o 2 e 279o do C.P. Tributário —, e tal
foi a situação concreta que foi a fonte de controvérsia jurídica cuja
solução foi pedida ao tribunal) se deve contar os termos do n.o 1
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do art.o 279o do C. Civil ou, ao invés, deve ser havido como prazo
judicial sujeito às regras do art.o 144o n.o 3 do C. P. Civil.

A Fazenda Pública defendeu a primeira posição a partir da natureza
que os novos termos legais do processo de execução fiscal lhe parecer
sugerir: ou seja, a de um processo de natureza eminentemente ad-
ministrativa, dado só por excepção o poder judicial se intromete como
será o caso da oposição à execução que surgirá como primeiro acto
da fase judicial.

Não vamos dissentir — nem nos alongaremos nessa fundamentação
por dela não decorrer a solução do pleito — sobre qual a natureza
do processo de execução fiscal.

Por nós qualificamo-lo como um processo orgânico e materialmente
administrativo, mas sujeito a um procedimento legal de estrita e ob-
jectiva vinculação e de excepcional susceptibilidade de fiscalização
jurisdicional exercida no próprio processo.

É um processo prosseguido pela estrutura organizatória da admi-
nistração, dado o poder judicial só intervir para decidir as questões
jurisdicionais. É um processo que tem por escopo executar coerci-
vamente o direito de crédito, verificado e definido pelo acto tributário,
constituindo, a nosso ver um diverso momento do daquela primeira
evidenciação legal da susceptibilidade de definir e verificar consti-
tutivamente o crédito, traduzido agora também numa susceptibilidade
actual de efectivar os efeitos jurídicos imperativamente definidos por
aquele. O acto executivo é um diverso momento legal de afirmação
de força imperativa, emprestada pelo sistema jurídico-administrativo
de base continental, contida no acto tributário, tal como o é o momento
da sua disposição unilateral e o da sua eficácia no “interin” (que
justifica o pagamento voluntário) até ao momento da execução for-
çada. O poder de execução forçada surge no C.P. Tributário mais
como expressão de um poder substancial de autotutela da adminis-
tração fiscal, de imposição coerciva auto-suficiente, do que como um
direito processual.

Mas porque essa execução bole com sagradas garantias de protecção
do património individual conquistados desde tempos imemoriais, im-
pôs o princípio da legalidade material do Estado de Direito que a
regulação dessa actividade da administração se contivesse em limites
extremamente apertados e vinculados e sempre debaixo de uma aper-
tada vigilância judicial, a ser exercida dentro do próprio processo
executivo e não sob a forma de recurso contencioso exterior, vigilância
aquela sujeita, como é evidente, a solicitação das partes. O processo
de execução fiscal está estruturado em termos de observância de uma
legalidade objectiva, a cumprir pela administração, e, por outro lado,
pela salvaguarda do princípio da reserva do juiz em todos os domínios
donde se manifesta uma controvérsia judicial. É este o sentido da
reserva de competência jurisdicional enunciada no art.o 237o, n.o 2
do C.P. Tributário. Do exposto vai logo inferido um juízo de que
o processo de execução fiscal não pode ser qualificado como um
processo administrativo tributário do processo gracioso dentro do sen-
tido emprestado a tais conceitos pelo art.o 49o, n.o 1 do C.P.T. para
daí o sujeitar à regra do cômputo dos prazos do art.o 279o do C.
Civil. O processo de execução fiscal não deixa de ser um singular
processo administrativo em que o poder judicial também pode intervir
directamente e não só por referência ou conexão.

O processo de oposição à execução, regulado nos arts.o 285o e
segs. do C.P.T., e conquanto atribuído à competência natural do juiz
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no referido art.o 237o, n.o 2 do mesmo compêndio, não surge dentro
da economia do processo de execução como uma acção dele separada,
mas apenas como uma fase processual que pode surgir na decorrência
do processo. Ele é um processo jurisdicional dentro do processo ad-
ministrativo. Razão teve, o legislador em não o comparar aos processos
referidos no art.o 49o n.o 2 do C.P.T. pois que estes aparecem antes
como acções (recursos) exteriores das partes, embora conexionadas
com certa actividade administrativa, mas cujo escopo é precisamente
anular (ou modificar) o conteúdo do acto administrativo que atacam.
Ao contrário, aí, poder-se-á falar da existência de um processo judicial
intercorrente ou tramitação do processo de execução cujas referências
de tempestividade tem de ir buscar-se ao próprio processo de execução
(a citação, a penhora, etc.).

Do que vai dito, parece-nos demonstrado que o prazo para deduzir
oposição se conta nos termos do art.o 144o n.o 3 do C.P.C. (como
se tem decidido, entre outras casos, neste S.T.A., como em 2/6/93,
in A.D. 391-847; 3/7/93; in Rec. 16.162). Tal conclusão está de resto
na linha do que se defende para o correspondente processo de em-
bargos de execução, do processo comum, em que também aí o res-
pectivo prazo (art.o 816) se conta nos mesmos termos do art.o 144o

n.o 3 do C.P. Civil, colhendo legitimidade no processo tributário ju-
dicial no art.o 49o, n.o 3 do C.P.T. porque o pedido de pagamento
em prestações pode ser formulado até ao termo do prazo da oposição,
nos termos do art.o 273o, n.o 2 do C.P.T. e, no caso, a recorrida
fora citada em 92.06.11 e aquele deduzido em 9 de Julho de 1992,
é evidente que contados apenas os dias úteis (descontados os sábados
e domingos) o prazo só termina em 9/7/92. Não podia, por isso e
com tal fundamento, ser desatendido.

O despacho recorrido, ao decidir dentro destes parâmetros de in-
terpretação legais, merece, pois, ser confirmado.

Destarte, atento todo o exposto, acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário desta Supremo Tribunal Administrativo
em negar provimento ao recurso e confirmar o douto despacho
recorrido.

Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Oposição. Fundamentos. Ilegalidade em concreto da dívida
exequenda. Duplicado de colecta.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A ilegalidade advinda da irregular não dedução de im-
posto sobre o valor acrescentado não é fundamento de
oposição à execução por contender com a ilegalidade
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em concreto da dívida exequenda para cuja solução a
lei prevê meio próprio de impugnação (art. 71o, 78o, no 8,
90o no 2 do CIVA e 151o do CPT).

II — A duplicação de colecta exige como pressupostos cons-
titutivos a nulidade do facto tributário; identidade da na-
tureza entre a contribuição do imposto já pago e o que
de novo se exige e coincidência temporal do imposto pago
e o que de novo se exige ou pretende cobrar.

Recurso no 16.064, em que é Recorrente Amílcar M.L.Valadas - Artes
Gráficas, Lda, Recorrido a Fazenda Pública, em que foi Relator
o Exmo Conso Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

I- Amílcar M. L. Valadas, Artes Gráficas, Lda, NIPC no 501966714,
com sede na Rua da Lagoa, 8-A, Vila Verde deduzir perante o Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa (5o Juízo) oposição à execução
fiscal para cobrança de 698.189$00, de IVA, pretextando, em síntese,
estar-se perante uma situação de inexigibilidade da dívida exequenda
por esta respeitar a uma dedução de IVA não recebido que havia
liquidado às firmas Quasimodas, Lda e Fevereiro, Lda sem que estas
lho houvessem pago, mesmo através do recurso a juízo, em várias
acções judiciais, presumindo-se até a sua insolvência.

II- O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa,
por despacho de 91.01.17, rejeitou liminarmente a oposição por haver
considerado que a inexigibilidade da dívida exequenda só é funda-
mento de oposição à exequenda quando não interfira em matéria
da exclusiva competência da entidade que houver extraído o título,
não envolva a apreciação da legalidade da dívida exequenda e se
prove por documento, mas que, no caso dos autos, o que a oponente
estava a fazer era, pura e simplesmente, a discutir a legalidade concreta
da dívida exequenda, mormente a apreciação da determinação da
matéria colectável e tal comportamento era permitido.

III- Inconformada com o seu insucesso recorreu então a oponente
para o Tribunal Tributário de 2a Instância, mas sem qualquer êxito,
pois que este por Acórdão, de 92.03.31, negou provimento ao recurso.

Também nesta instância se julgou que não poderia a oponente
vir discutir no processo de oposição à execução fiscal a apreciação
e controlo das deduções do IVA efectivadas por si em consequência
das faltas de pagamento do mesmo imposto por banda das firmas
(Quasimodas e Fevereiro, Lda), pois que tal comportamento se tra-
duziria numa apreciação da determinação da matéria colectável do
imposto e uma interferência em matéria da entidade que extraíra
o título executivo.

A consecução do seu objectivo não poderia a oponente consegui-la
ou através da exclamação ou através da impugnação judicial. Por
outro lado afirmou inexistir qualquer duplicado de colecta.

IV- Insatisfeita com esta nova pronúncia desfavorável, recorre agora
a oponente para este Supremo Tribunal pedindo que se determine
”a anulação do acto tributário”, arrumando como síntese conclusiva
das razões expendidas nas suas alegações de recurso as seguintes
proposições:

”1) A recorrente procedeu à anulação do IVA ao abrigo do art.
78o do CIVA.
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2) Exigir agora à recorrente e à devedora o IVA da operação é
evidente duplicação de colecta.

3) A duplicação de colecta é fundamento para a oposição pelo
que procede inteiramente a fundamentação do recurso”.

E em satisfação ou convite do relator para indicar as normas ju-
rídicas reputadas violadas acrescentou a recorrente:

”1- A douta sentença recorrida violou os arts. 78o do CIVA e 280o,
no 1, alíneas f) e h) do CPT.

2- Violou ainda a douta sentença o princípio da oficiosidade re-
lativamente à duplicação de colecta e a que se refere o art. 287o,
no 2 do CPT.

Pelo que se mantém o propósito do peditório alegado, cumprindo
o art. 690o, no 3 do CPT.”

V- Em contra-alegações a Fazenda Pública bate-se pelo não pro-
vimento do recurso, sob o pretexto de que, embora sob invocação
do fundamento de oposição da duplicação de colecta, o que a re-
corrente se apresenta a discutir são as condições concretas da li-
quidação do IVA cuja cobrança está em causa e dentro delas da
determinação da matéria colectável e tal é vedado fazer no processo
de oposição à execução fiscal à luz do CPCI como agora, do CPT.

VI- O Exmo Mag. do MoPo, junto deste Supremo Tribunal, en-
tendendo que a recorrente restringe agora objecto de recurso à questão
da existência da duplicação da colecta, mas que dos seus factos in-
tegradores não se vê réstia na sua petição inicial, opina pelo não
provimento do recurso.

VII- Com os vistos dos Exmos Juízes-Adjuntos cabe decidir.
1- Embora a recorrente deixe aparentemente criar a convicção,

pela forma como elabora a síntese das suas conclusões de recurso,
de que pudesse ter-se esquecido do verdadeiro objecto do recurso
jurisdicional (o acórdão da 2a Instância), passando a identificá-lo como
sendo o acto tributário controvertido, em vez de o ver na decisão
recorrida, o certo é que tal conclusão só poderá ser tirada pelo re-
sultado de uma conclusão apressada elaborada de forma desnudada
e isolada das referidas proposições sintéticas do contrato das razões
desenvolvidas do recurso donde são extraídas. Para se colher o exacto
sentido de tais conclusões, como declarações de vontade processual
que são. Ter-se-á de o indagar nas alegações que representam a enun-
ciação desenvolvida das razões, fundamentos ou causas de pedir do
recurso. E tal é a situação dos autos, pese embora a grande imprecisão
técnica com que a recorrente remata o seu pedido de em vez de
solicitar a revogação da decisão recorrida e a sua substituição por
outra que anulasse o acto tributário (a ser possível), pedir, pura e
simplesmente, que se determine a sua anulação.

2- Ao contrário do que o Exmo Magistrado do MoPo se convenceu,
a recorrente continua a defender, nas suas alegações e repercutiu-o
na primeira conclusão, que lhe será possível e legal discutir no processo
de oposição à execução fiscal, a inexigibilidade da dívida exequenda,
em contrário do decidido pela 2a Instância.

Por outro lado, reitera a recorrente, nos termos já afirmados para
a 2a Instância, que a exigência do IVA se traduzirá para si numa
situação de duplicação de colecta, já que o imposto terá de ser exigido
à Fevereiro e à Quasimodas, pois que estas lhe creditaram o IVA
que não lhe haviam pago e porque notificadas para o fazer, deverão
fazer a sua anulação.

3- Para demonstrar o pretenso desacerto jurídico da decisão da
2a Instância, consubstanciado na proibição da admissibilidade da dis-
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cussão sobre a apreciação das deduções efectuadas consequentes das
faltas de pagamento do imposto liquidado pelo recorrente a devedores
e respectivo cálculo da matéria colectável, resultou de uma expressa
proibição legal de apreciação da legalidade concreta da dívida exe-
quenda em processos de oposição à execução fiscal - esgrime agora
a recorrente a argumentação de que essa anulação do imposto só
poderá ser alcançada por via da oposição à execução, já que, resultando
ela do funcionamento do art. 78o do CIVA, e só sendo possível quando
e se verificassem os fundamentos da insolvência (previstos nos
arts. 1140o e 1314o do C.P.Civil) já estaria esgotado o prazo de 90
dias, contado da citação do art. 123o do CPT e, sendo assim, só se
salvaria se fosse tida em conta a dedução efectuada no período do
surgimento da insolvência, demonstrado que foi o seu não pagamento
do imposto em juízo.

4- Na lógica do recorrente, a proibição da discussão da legalidade
concreta do acto de liquidação em sede de oposição, teria de sofrer
uma derrogação para permitir a ”recuperação”, pelo fenómeno da
dedução do imposto liquidado nos ”outputs”, quando os agentes eco-
nómicos integrados nessa categoria não procedessem ao seu paga-
mento e entrementes - por virtude da dessincronia existente os pe-
ríodos (mensais, trimestrais) do apuramento e entrega do imposto
nos cofres do Estado e os momentos dos pagamentos das facturas
ou outros títulos em que tal imposto fosse liquidado (cfr. arts. 19o,
35o e 40o do CIVA entre outros) -, se constatasse, ainda que em
momento em que o imposto estivesse a ser exigido em sede executiva
que o pagador do imposto, determinado pela sua precisão activa no
confronto do imposto suportado ou sofrido e o cobrado nos ”outputs”,
estaria numa posição de não poder vir a receber o imposto ou de
ver efectivada a sua dedução em consequência de anulação comu-
nicada ao adquirente do bem ou serviço.

5- Para não ocorrer uma tão grande injustiça de alguém estar a
pagar imposto não cobrado de outrem, vir a recorrente, na possi-
bilidade de se admitir a discussão da legalidade da dedução do imposto
no próprio processo de execução, e isso seria tão evidente quanto
até já estaria esgotado o prazo para impugnar a liquidação.

6- Mas a recorrente não tem razão e a sua atitude apenas se com-
preende por não atender aos necessários mecanismos de engenharia
fiscal engendrados legalmente para conciliar as intenções entre o cum-
primento dos deveres de autoliquidação e de apuramento da sua si-
tuação de credor de devedor de imposto em final do período legal
para a sua entrega nos cofres do Estado, - tão necessários à natural
carência e fluência de receitas fiscais -, com as vicissitudes próprias
da vida das operações económicas que são a fonte geradora do
imposto.

7- Ora, o art. 78o, no 8 do CIVA, que tem sofrido repetidas re-
dacções, nas de que nos interessa apenas a dada pelo DL 195/89,
de 12/6 (dado o imposto respeitar a 1989) é precisamente um ins-
trumento de auto-reparação do contribuinte para a sua autoliquidação
do imposto, permitindo-lhe que, muito embora esteja muito distante
do momento em que liquidou o imposto nas operações de ”outputs”,
mesmo assim possa deduzi-lo na parte não recuperada. O momento
para essa dedução é identificado pela lei com aquele em que for
decretada a falência ou insolvência. É certo que se poderá falar aqui
de uma situação de financiamento do Estado pelo período interessante
entre os momentos da entrega do imposto pelo sujeito passivo e a
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sua posterior dedução. É facto, porém, considerado necessário à cre-
dibilidade da estrutura de lançamento, liquidado e cobrança do im-
posto, com travamento das possibilidades de evasão fiscal. De qualquer
modo, só quando surja essa possibilidade legal de dedução do imposto
liquidado a insolvente de falidos é que nasce uma situação de apu-
ramento do imposto a deduzir e de determinação da matéria co-
lectável, de prática de um acto tributário. Note-se que o legislador
do art. 90o, no2 do CIVA nem sequer consente a possibilidade de
admissão de reclamações da impugnação se as referidas liquidadas
forem ainda susceptíveis de correcção nos termos do art. 71o - o
que bem inculta a sua intenção de não protelar a referida injustiça
de retenção do imposto. Por outro lado, ter-se-á agora de entender,
também, - e o sentido vai na mesma direcção já apontada - que
a situação, se não puder ser corrigida nos termos sobreditos, terá
de o ser com recurso ao actual art. 151o do C.P.Tributário.

De tudo resulta que nunca a legalidade da consideração das de-
duções por créditos a falidos e insolventes pode ser efectuada em
oposição à execução fiscal, mas, quando muito, em fase judicial, apenas
em processo de impugnação judicial em que se discuta a legalidade
concreta do acto tributário que viola os referidos pressupostos legais
da admissibilidade das deduções e a determinação da matéria co-
lectável por erro de quantificação.

8- Tal vale por dizer que bem decidiu o Acórdão da 2a Instância
ao denegar o recurso com o fundamento de não ser admissível a
discussão da legalidade concreta da dívida exequenda advinda da con-
sideração das faladas deduções de imposto, conforme transpirava dos
arts. 145o § único e 176o al. g) do então C.I.C.S. e ora irrompe dos
arts. 236o e 286o, no 1 als. g) e h) do C.P.Tributário.

9- Passemos agora ao fundamento da duplicação de colecta.
Entendeu a 2a Instância que a oponente não teria plasmado na

petição inicial os pressupostos exigidos para a conformação legal da
figura. E o seu juízo é inteiramente de manter.

Senão vejamos. Para se modelar este específico fundamento de
oposição a execução, previsto como obstáculo à consumação de uma
injustiça de se pagar duas vezes a mesma coisa, - é o que se pode
cognominar aqui de uma proibição de ”um non bis in idem” de im-
posição pecuniária -, enunciada a lei (cfr. arts. 88o, § único do CPCI
e 287o do CPT) como seus pressupostos constitutivos: a unicidade
do facto tributário; identidade da natureza entre a contribuição ou
imposto já pago e o que de novo exige e coincidência temporal do
imposto pago e o que de outra vez se pretende cobrar (cfr., entre
muitos outros, o Ac. do STA, de 78-10-25, in AD 207-397).

Todavia, o certo é que a recorrente em ponto algum da petição
procede a uma figuração de factos susceptíveis de levar à constatação
de tal direito. Diga-se até que o despacho da 1a Instância nem sequer
o conseguiu aí vislumbrar através de qualquer sombra sugestiva pelo
que concluiu que os factos alegados não constituíam quaisquer fun-
damentos previstos no art. 176o do CPCI (apenas se tendo detido
demoradamente na análise da questão da inexigibilidade) e que só
nas alegações para a 2a Instância a recorrente a veio concretizar,
embora sem ter tido a coragem de imputar qualquer omissão de pro-
núncia à primeira decisão.

Em face do alegado na petição inicial nunca poderia distrair-se
a constituição da referida figura da duplicação de colecta só porque
à oponente estava a ser exigido, em sede de cobrança coerciva, um
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montante de imposto por si autoliquidado que em momento posterior
poderia deduzir ou até já houvesse deduzido (não se curando a que
de saber se legal ou não), por virtude de uma eventual anulação
do acto de liquidação do imposto, consequente da falência ou in-
solvência do sujeito a quem tal imposto foi liquidado.

Temos, portanto, que improcedem todos os fundamentos do recurso
disferido contra o acórdão da 2a Instância.

VIII- Destarte, atento todo o exposto, acordam os juízes desta
Secção de Contencioso Tributário do STA em negar provimento ao
recurso, confirmando o douto acórdão recorrido.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 60%.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Benjamim da Silva Rodrigues
(Relator) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Exec.Fisc. Reclamação de créditos. Créditos privilegiados. Lei
17/86.

Doutrina que dimana da decisão:

Nos termos do art. 12 da Lei 17/86, forma dos privilégios
ali referidos os créditos emergentes de contrato de trabalho
nada impondo, bem pelo contrário, que tais créditos sejam
apenas os que pertençam aos trabalhadores que se hajam
auto-suspendido ou tenha rescindo o contrato.

Recurso no 16.116 de que é recorrente Maria Teresa Assunção Dinis
Nunes e outros e recorrida a Caixa Geral de Depósitos e de que
foi Relator o Exmoo. Conso. Dro. Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

No presente processo de concurso de credores a correr termos
por ofensa a uma execução instaurada contra Quinta-Florida-Coo-
perativa de Formação S.C.R.L., para cobrança coerciva de dívida à
Caixa Geral de Depósitos, foram reclamados pela Fazenda Pública,
provenientes de impostos, pela C.R.S.S. de Lisboa referentes a con-
tribuição em dívida, e ainda por diversos trabalhadores da executada
relativos a salários e subsídios em atraso resultantes de contratos
de trabalho.

Por sentença de fls. 621 e seguintes, o Mmoo. Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância deixou de graduar aqueles últimos créditos
julgando improcedentes as respectivas reclamações, e isso com base
no entendimento do que os mesmos não eram emergentes de situação
de suspensão de contratos de trabalho.
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Graduou porém o Mmo. Juiz e para serem pagos pelo produto
da venda dos bem penhorados:

1o. O crédito do Estado proveniente de imposto extraordinário
sobre contribuição predial inscrito para cobrança em 1985 e respectivos
juros de mora.

2o. O crédito proveniente de contribuição à Segurança Social e
respectivos juros de mora.

3o. O crédito hipotecário exequendo e respectivos juros, restritos
a três anos e a contar à taxa constante do registo.

”O remanescente do crédito exequendo com a garantia que lhe
confere a penhora».

Com tal decisão não se conformaram os reclamantes dos créditos:
a) Maria Teresa Assunção D.Nunes, Joaquina do Rosário da Silva

Garção, Ângela da Costa Alves Pacheco, Germana Gentil da Silva,
Palmira de Jesus da Silva Primo, Fernanda Maria da Cunha Rocha,
Gracinda de Oliveira Garcia da Silva, Gertrudes Maria das Neves
Duarte Pinho, Virgínia Gomes Branco, Maria Manuela Marques Alves
da Cruz, Lama Antunes Mateus, Maria Ivone Rocha Beirão, Mário
Rodrigo da Fonseca Ramos, Adelina Pereira Abrantes Delgado, Mar-
garida da Conceição Branco dos Santos Teixeira, Maria Helena Serra
Lopes Varela Lourenço Gonçalves e Teresa de Jesus R. Jacob As-
sunção (fls. 639).

b) Lígia Augusta Cunha Reis - fls. 644.
c) Maria Manuela Morais Oliveira, Maria Edite Sousa Cabral Tello

Pereira Rodrigues, Ana Ribeiro Simões, Maria Graciosa da Palma
Costa Martins, Maria Margarida Graça de Freitas e Maria Inês Graça
de Freitas - fls. 646.

Todos estes identificados reclamantes, e conjuntamente, apresen-
tam a fls. 660, alegações.

Cumpre agora e desde já dar solução a uma questão já anterior-
mente suscitada pelo relator e sobre a qual, ouvidos os recorrentes
visados - os indicados nos acima referidas alíneas b) e c) - se pro-
nunciaram as mesmas invocando que por lapso não haviam men-
cionado nos seus requerimentos de interposição de recurso que pre-
tendiam alegar neste S.T.A., e que de qualquer modo o haviam feito
no prazo que para tal lhe fora fixado no despacho de admissão de
seus recursos.

A suscitada questão, como decorre do que vai dito, prende-se com
a figura da deserção do recurso ligada como se sobe, à falta de for-
mulação tempestiva de alegação.

Nos termos do artigo 356 do Código de Processo Tributário, inserido
no título que trata do processo de execução fiscal, os recursos de
decisão de natureza jurisdicional são impostos por meio de reque-
rimento com a imediata apresentação das alegações, no prazo de
oito dias a contar da notificação, da decisão recorrida, como é lógico.

Note-se que não há aqui de chamar a terreiro a questão de saber
se só tal preceito se deverá ter como aplicável aos recursos men-
cionados pois não tendo os recorrentes em causa - os das alíneas b)
e c) manifestado o propósito de alegarem neste S.T.A. quando in-
terpuseram os seus recursos, não há que curar de saber da aplica-
bilidade de outros preceitos cuja sobrevivência se tem invocado no
sentido de demonstrar poder o recorrente, em alternativa àquele enun-
ciado regime, alegar neste S.T.A. nos recursos para ele interpostos,
desde que manifesta tal intenção no requerimento de interposição.
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Como se vê dos autos os aludidos recorrentes não apresentaram
alegações juntamente com o requerimento de interposição dos res-
pectivos recursos nem sequer dentro do aludido prazo de 8 dias.

Não deram pois confronto ao disposto no citado artigo 356 como
aliás os próprios recorrentes reconhecem.

E é irrelevante que a tenham vindo a apresentar no prazo legal
de oito dias a contar da notificação do despacho de admissão dos
seus recursos. É que no caso concreto nem os recorrentes poderão
invocar que foram induzidos em erro por aquele despacho de admissão
que apontava para um diferente regime de processamento de recurso.
Na verdade, e como ainda se vê dos autos, os aludidos recorrentes
foram notificados da decisão recorrida por avisos com registos de
fins de Outubro e princípios de Novembro de 1992, e só vieram a
ser notificados do teor do aludido despacho de admissão de recurso
- fls. 654 - por aviso com registo de 14 de Dezembro de 1992, logo
pois, quando há muito se achava esgotado o prazo de oito dias men-
cionados no citado artigo 356 do C.P.T.

Daí pois que tal forma de actuar não possa escapar ao regime
adjectivo que a lei lhe prescreve: a deserção do recurso - artigos 171
no 4 do C.P.T. e 690 no 3 do C.P.C.

Vejamos pois e então o recurso dos recorrentes identificados na
alínea a) único de que cabe conhecer, e em cujas alegações se conclui:

- o artigo 12 da Lei 17/86, de 14 de Junho concede aos trabalhadores
com salários em atraso privilégio mobiliário e imobiliário geral, in-
dependentemente de suspensão ou rescisão dos contratos de trabalho.

- a não se entender assim, será o artigo 12 dessa lei, inconstitucional
por violação do artigo 13 da C.R.P., o que deverá ser declarado.

- os créditos dos recorrentes devem ser admitidos e graduados em
primeiro lugar, revogando-se a decisão recorrida.

Contra-alegou a Caixa Geral de Depósitos no sentido da manu-
tenção do decidido.

O Exmoo. Magistrado do M.P. pronunciou-se pelo provimento do
recurso já que os créditos dos recorrentes fruiriam dos privilégios
referidos na Lei 17/86, que não os condiciona a existência de situação
de suspensão ou rescisão de contratos de trabalho.

Deu a decisão recorrida como assente:
- que o crédito exequendo e proveniente de um empréstimo con-

cedido pela C.G.D. à executada, encontrando-se constituída a favor
daquela uma hipoteca registada em Fev.80, sobre o prédio misto pe-
nhorado - Quinta Florida Cooperativa de Formação S.C.R.L. - pe-
nhora essa registada em Jan.87 (fls. 71 a 73 do p.p.).

- que a executada deve aos ora recorrentes, e provenientes de sa-
lários e subsídios em atraso resultantes de contratos de trabalho ce-
lebrado entre a executada e aqueles, as importâncias reclamadas e
mencionadas na decisão, e que para todos os efeitos aqui se dão
como reproduzidos.

Ora decisão recorrida, para se deixar de graduar, julgando-se im-
procedentes as respectivas reclamações, os créditos de que são titulares
os ora reclamantes, entendeu-se que não obstante se achar compro-
vado que tais créditos se reportavam a salários e subsídios não pagos
e resultantes de contratos de trabalho celebrados com a executada,
não tinha ficado provado que tivesse ocorrido suspensão ou rescisão
destes mesmos contratos condicionalismo de que a Lei no 17/86 de
14 de Junho faz defender a atribuição dos privilégios referidos no
seu artigo 12, aos créditos com aquela natureza laboral, pelo que
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e consequentemente os créditos em causa não podiam obter paga-
mento pelo produto da venda do imóvel penhorado.

Diverso é o entendimento dos recorrentes, como já ficou alinhavado,
pois argumentam as mesmas que a citada Lei 17/86 teve por finalidade
conferir uma protecção especial a prestação de salários em atraso,
não fazendo defender a fruição dos privilégios, da verificação de sus-
pensão ou rescisão dos contratos de trabalho.

Ora desde já se adiantara que a decisão não poderá ser mantida.
A mencionada Lei 17/86 procurou dar resposta à indesejada rea-

lidade dos salários em atraso, visando, como nele se refere, reger
“os efeitos jurídicos especiais produzidas pelo não pagamento pontual
da retribuição devida aos trabalhadores por conta de outrem - artigo 1o

no1.
E da leitura do referido diploma resulta que os efeitos jurídicos

especiais que a lei faz decorrer daquela situação de incumprimento,
de forma sistemática da prestação salarial por parte da entidade em-
pregadora, são diversos entre os quais ressaltam, para além do direito
de os trabalhadores se auto-suspenderem ou rescindirem até o vínculo
laboral com justa causa, ainda o direito de requererem a declaração
da empresa em situação de falta de pagamento de retribuição, o direito
de requererem a suspensão das execuções fiscais e das execuções
das sentenças de despejo, o direito de solicitarem ao Ministério Público
o requerimento ainda a Lei situação de inibição dos empregadores
com retribuição em dívida a trabalharem ao seu serviço, e outros
ainda de anulabilidade de actos de disposição patrimonial praticados
pela entidade patronal.

Face a todos estes efeitos que a lei faz expressamente decorrer
da apontada situação de incumprimento, efeitos todos eles especiais,
note-se, já que são medidas que não derivam do mesmo incumpri-
mento do contrato de trabalho, face a tudo isso, dizia-se, é difícil
conceber que certos atributos garantísticos dos créditos dos traba-
lhadores, os tenha a lei pretendido fazer restringir apenas aos créditos
de que eram titulares os trabalhadores que haviam suspendido a re-
lação laboral ou rescindido o contrato de trabalho. Tal acanhada de-
limitação antagoniza a perspectiva mais ampla e única compatível
com aquele acima enunciado elenco dos efeitos decorrentes da si-
tuação de incumprimento, e que é a de a Lei atender não a natureza
da situação dos trabalhadores titulares dos créditos, mas sim a causa
destes mesmos créditos, seja o incumprimento do contrato por parte
do empregador.

Nem faria sentido, com o devido respeito, que aqueles falados atri-
butos privilegiassem os créditos dos trabalhadores que tivessem res-
cindido o contrato de trabalho, com justa causa pois, e com direito
a indemnização, ou daquelas numa actuação de ”exceptio” se tivesse
auto-suspendido, e isso em detrimento dos créditos daqueles outros
trabalhadores que se mantinham, ainda que lesados também, numa
relação laboral instável e claudicante.

Daí pois que pese embora no aludido diploma se refira, em epígrafe
ao Capítulo II, às consequências especiais do não pagamento pontual
de retribuição de trabalho, e no mesmo capítulo se enunciam apenas
as faladas situações de auto-suspensão e de rescisão do contrato, dú-
vidas não são legítimas sobre a amplitude a atribuir à lei em causa
e que acima se lhe reconheceu, entendimento que não pode ser posto
em crise por uma menos feliz sistematização da matéria vazada na-
quele diploma.
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Assim e consequentemente, não havendo razão válida, antes pelo
contrário, para entender que a lei quis reger e para eles criar especiais
garantias, apenas os créditos cujos titulares se encontravam numa
situação de suspensão ou de rescisão da relação laboral, haverá que
concluir que quando no seu artigo 12 se atribui privilégios mobiliário
e imobiliário gerais aos créditos emergentes de contrato individual
de trabalho, são todos os créditos os visados, desde que resultantes
de retribuição em falta, já que todos eles são regulados por tal diploma.

Vejamos então.
Dispõe aquele artigo 12 no 1 e suas alíneas a) e b) que os créditos

emergentes de contrato individual de trabalho gozam de privilégio
mobiliário geral e imobiliário geral. Mais ele refere, no seu no 2 que
tais privilégios, ainda que resultantes de retribuição em falta antes
da entrada em vigor daquela lei, gozam de frequência nos termos
seguintes: a graduação dos créditos, no caso do privilégio imobiliário
- que no caso dos autos é o que importa ter presente - far-se-á antes
dos créditos referidos no artigo 748 do Código Civil e ainda antes
dos créditos de contribuições devidas à Segurança Social - no 3 do
citado artigo.

Vê-se daqui que os créditos em causa, os resultantes de salários
em atraso provenientes de contratos de trabalho se encontram es-
pecialmente protegidos, no aspecto garantístico, e de forma até que
os próprios créditos da Segurança Social não lograram obter, já que,
como é sabido, o privilégio imobiliário geral que lhes assenta não
propicia a prioridade sobre os créditos privilegiados referidos no artigo
748 do Código Civil.

É certo que os aludidos privilégios a graduar nos apontados termos,
gozam de tal preferência sem prejuízo ”dos privilégios anteriormente
constituídos, com direito a ser pagos antes da entrada em vigor da
presente lei” - no 2 do citado artigo 12.

Como claramente resulta da lei tal ressalva pressupõe que os pri-
vilégios anteriormente constituídos tivessem direito a ser graduados
antes da entrada em vigor da falada lei. Ora, e como bem se deixou
dito no Acórdão desta Secção de 23.3.94, Rec.17.462, esta última
referência deve ser entendida como reportada ao direito a ser gra-
duado, em concreto, ou seja, ao direito a uma graduação que ob-
viamente só surge com um processo de concurso de credores, após
a apresentação da respectiva reclamação de créditos”.

Pelo que acima se deixou dito haverá então que reconhecer que
não existindo no caso concreto a aludida ressalva, pois os créditos
privilegiados graduados em 1o e 2o lugares, crédito do Estado e da
Segurança Social lograram direito a tal graduação posteriormente à
entrada em vigor da Lei 17/86, os créditos privilegiados dos ora re-
correntes terão de ser graduados antes daqueles mesmos créditos
nos termos do citado art. 12 no1 b) no 2 e 3 b) do aludido diploma.

E quanto ao crédito hipotecário da Caixa Geral de Depósitos que
na graduação feita na decisão sob recurso alcançou o 3o lugar após
os referidos créditos do Estado e da Segurança Social ?

É claro que tal garantia da hipoteca não prevalece sob o falado
privilégio.

Se a lei manda graduar aqueles créditos referentes a salários, ainda
antes dos créditos especialmente privilegiados, significa isto que o
privilégio imobiliário de que forem tais créditos, e não obstante a
sua qualificação de geral face à sua abrangência, reveste-se, para efei-
tos concursais, do regime que no domínio do Código Civil é específico
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dos privilégios imobiliários especiais, concretamente da regra do artigo
751 do mesmo Código, nos termos da qual os privilégios imobiliários
proferem à hipoteca, ainda que anterior.

Aliás encarada a questão já no plano prático, concreto, verifica-se
que outra solução não poderia ocorrer.

Se os créditos de que nos encontramos a falar são graduados com
preferência aos créditos especialmente privilegiados, e se a hipoteca
só logra graduação a seguir a estes créditos, é manifesto que em
primeiro lugar e face a concurso de tais créditos, e na graduação
terão de figurar os créditos referentes aos ditos salários.

E nem há que distinguir, como faz a Caixa recorrida, entre os
créditos surgidos antes e depois da entrada em vigor da referida Lei.

Como resulta da lei, à prevalência do privilégio concedido a tais
créditos é indiferente a data da constituição dos mesmos - no 2 do
citado artigo 12, onde a expressão ”ainda que” é bem elucidativa.

E se aquela prevalência, quanto aos privilégios, se desliga de qual-
quer elemento temporal relativamente aos créditos que os forem,
é evidente que a mesma prevalência e sem qualquer referência tem-
poral vigora quanto aos créditos garantidos por hipoteca que depois
de todas aqueles outros terão de ser graduados. Tais privilégios pre-
valecem sempre sobre a hipoteca quer ela lhes seja anterior ou
posterior.

Concluindo, teremos pois que os créditos dos ora recorrentes, que
forem de privilégio imobiliário geral logram alcançar o primeiro lugar
na graduação dos créditos.

Assim e por tudo o exposto, acorda-se agora em:
1o. Julgar desertos os recursos interpostos por Lígia Augusta Cunha

Reis, Maria Manuela Morais Oliveira, Maria Edite Sousa Cabral Tello
Pereira Rodrigues, Ana Maria Ribeiro Simões, Maria Graciosa da
Palma Costa Martins, Maria Margarida Graça de Freitas e Maria
Inês Graça de Freitas (fls. 644 e 646) e alíneas b) e c) do relatório.

2o. Conceder provimento aos recursos interpostos por Joaquina
do Rosário da Silva Garção, Maria Teresa de Jesus Jacob de Assunção,
Maria Manuela Marques Alves da Cruz, Lama Antunes Mateus, Maria
Teresa Assunção Diniz Nunes, Margarida da Conceição Branco dos
Santos, Virgínia Gomes Branco, Mário Rodrigo da Fonseca Ramos,
Fernanda Maria da Cunha Roda Palmira de Jesus da Silva Primo,
Ângela da Costa Alves Pacheco, Adelina Ferreira Abrantes Delgado,
Gracindo de Oliveira Garcia da Silva, Maria Helena Serra Lopes
Varela Lourenço Gonçalves, Gertrudes Maria das Neves Duarte Pi-
nho, Germana da Silva, aliás, Gentil da Silva e Maria Ivone Rocha
Beirão (fls. 639) e alínea a) do relatório.

E consequentemente em revogar a decisão recorrida, para que o
Mmo. Juiz, colhidos os necessários elementos temporais para o con-
junto dos juros de mora com o limite legal de dois anos, outra decisão
profira em que gradue, dadas as razões expostas, em primeiro lugar
os créditos destes recorrentes, e respectivos juros de mora, manten-
do-se a graduação posterior, a já efectuada, para serem pagos pelo
produto da venda do imóvel penhorado, nos termos dos arts. 725
e 730 do C.P.Cont.

Custas neste tribunal pelos recorrentes indicados em 1o, que viram
os seus recursos (rejeitados) a serem julgados desertos, com taxa de
justiça.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle - Relator - Domingos Brandão de Pinho - Luís Filipe
Mendes Pimentel - Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Recurso no 17.191 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrida
Actividades Hoteleiras Oitavos, Lda e de que foi relator o Ex.mo
Conso. Dro. Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Directamente para este tribunal vem interposto o presente recurso
pelo Exmoo. Representante da Fazenda Pública, do despacho do
Mmoo. Juiz proferido nuns autos de transgressão instaurados contra
Actividades Hoteleiras Oitavos, Lda. na parte em que, depois de julgar
verificada a prescrição, declarou cessado todo o procedimento judicial
contra o arguido, ao abrigo do artigo 115 do Código de Processo
das Contribuições e Impostos, ordenando o prosseguimento dos autos
para cobrança do imposto liquidado e oportuna remessa dos autos
à Repartição.

Nas suas alegações a recorrente F.P. sustenta e conclui em suma
que o imposto e juros compensatórios deveriam ser cobrados no pro-
cesso que para tal e não obstante a extensão do procedimento deveria
prosseguir seus termos.

O Exmoo. Magistrado do M.P., no seu parecer, pronunciou-se pela
ilegitimidade da recorrente por não ter ficado vencida já que o
Mmo. Juiz não ordenara que os autos não deviam prosseguir seus
termos no tribunal, pois pelo contrário ordenou o prosseguimento
do processo para cobrança do imposto devido.

Cumpre decidir.
Com o devido respeito não procede a questão suscitada pelo M.P.
Como decorre do despacho recorrido o Mmo. Juiz declarou cessado

todo o procedimento judicial sendo claro que embora de forma im-
plícita entendeu que extinto o procedimento judicial esgotada estava
toda a actividade judicial. A ordem de prosseguimento do processo
para cobrança do imposto liquidado só se compreende naquela pers-
pectiva, pois ainda havia sido recebida a acusação, e em tal enten-
dimento se inserindo como lógica a ordem de oportuna remessa à
Repartição.

A ora posta em crise ordem de cessação de todo o procedimento
judicial, como à lógica decorrência do não seguimento do processo
de transgressão no tribunal, fê-la o Mmo. Juiz assentar no artigo 115
do C.P.C.I., nos termos do qual, cessando todo o procedimento judicial
deixaria o tribunal de realizar quaisquer outros actos processuais.

Preceituava aquele artigo 115, que cessava todo o procedimento
judicial no caso de prescrição daquele procedimento — alínea b).

Só que o assim disposto deve ser visto e entendido, como visando
apenas o procedimento sancionatório, punitivo.

Tal decorre desde logo do facto de só a ele se reportar o citado
normativo, quando refere, a par, o fim da pena e a cessação do
procedimento.

A tal cessação escapa assim o procedimento respeitante à exigência
do imposto, desde que este não deva, por imposição legal ser definido
fora daquele processo de transgressão.

A circunstância de, com base legal, em certos casos, como o dos
autos, o procedimento instaurado ter em mira a perseguição con-
travencional e a exigência do tributo, não pode fazer esquecer a forma
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porque se acham extremados o sistema ou procedimento que se de-
senvolve no campo punitivo, sancionatório, e aquele que é pertença
do direito tributário material em que se acolhe o direito à liquidação
do tributo.

Daí que o legalmente relevante decurso temporal, como propiciador
da extinção de uma relação jurídica se deva ser repercutida sepa-
radamente, no segmento sancionatório e no direito à liquidação, não
sendo este necessariamente atingido pela eventual cessação daquele
outro.

Cessado pois o procedimento judicial, por via da prescrição, quanto
à perseguição da infracção, deverá o processo prosseguir os seus legais
termos, e no tribunal, atinentemente ao imposto e juros para cuja
exigência haja também sido instaurado o processo de transgressão,
e tenham sido pedidos na acusação.

Termos em que e pelo exposto, se acorda agora em revogar o
despacho recorrido enquanto pôs termo ao processo para que outro
profira o Mmo. Juiz no âmbito do processo de transgressão com vista
à acima referida finalidade, assim se provendo o recurso.

Não há lugar a custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Domingos Brandão de Pinho — João José
Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Recurso no 17.208 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrida
SOVIAL — Sociedade de Viaturas de Aluguer, Lda e de que foi
relator o Exmoo. Conso. Dro. Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Pelo Exmoo. Representante da Fazenda Pública e directamente
para este Tribunal, vem interposto o presente recurso do despacho
do Mmoo. Juiz proferido nuns autos de transgressão instaurados contra
Sovial Soc. Viaturas de Aluguer Lda. e no qual declarou extinto por
prescrição o judicial, alegando e concluindo em suma que o despacho
recorrido se deveria ter pronunciado quanto ao imposto e juros pe-
didos na acusação cuja cobrança terá que ocorrer no processo que
para tal e não obstante a decretada extinção do procedimento judicial
haveria que prosseguir seus termos.

O Exmoo. Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se pelo provimento do recurso.

Decidindo.
Dos termos do despacho recorrido resulta de forma inequívoca

que o Mmo. Juiz perfilhou nele o entendimento de que, verificada
a extinção, por prescrição do procedimento judicial cessado se acharia
todo o procedimento judicial não tendo pois o processo que prosseguir
para efeitos de cobrança de quaisquer importâncias reputadas em
dívida.
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Daí que se não devesse no aludido despacho, qualquer vício de
omissão de pronúncia já que esta, embora implícita, teve lugar e de
forma inequívoca.

De acordo com o artigo 5 no 2 do DL. 20-A/90 que aprovou o
R.J.I.F.N.A., mantêm-se em vigor as normas de direito contraven-
cional anterior até que haja decisão transitada e obs. as transgressões
praticadas até à data da entrada em vigor daquele mesmo diploma.

E o apelo a tal regime transitório só seria obstaculizado, por im-
perativos constitucionais, quando interpretado o mesmo no sentido
de visarem impedir a aplicação da nova lei, ainda que mais favorável,
às transgressões das graduadas em contra-ordenação. Situação em
que claramente se não enquadra o caso dos autos.

Preceituara o artigo 115 do C.P.P. Impostos cuja disciplina é aqui
ainda invocável, que cessava todo o procedimento judicial no caso
de prescrição daquele procedimento — alínea b).

Simplesmente tal cessação deve ser vista e entendida com uma
amplitude diversa da que implicitamente lhe atribuiu o despacho re-
corrido, como visando apenas o procedimento sancionatório, punitivo.
Tal decorre desde logo do facto de só a ele se reportar o citado
normativo, quando refere, a par, o fim da pena e a cessação do
procedimento.

A tal cessação escapa o procedimento respeitante à exigência do
imposto desde que este não haja, por imposição legal, que ser definido
fora do processo de transgressão.

A circunstância de, com base legal, em certos casos, como o dos
autos, o procedimento instaurado ter em mira a perseguição con-
travencional e a exigência do tributo, não pode fazer esquecer a forma
porque se acham extremados o sistema ou procedimento que se de-
senvolve no campo punitivo, sancionatório, e aquele que é pertença
do direito tributário material, em que se acolhe o direito à liquidação
do tributo.

Daí que o legalmente relevante decurso temporal, como propiciador
da extinção de uma relação jurídica se deva ver repercutido sepa-
radamente, no segmento sancionatório e no direito à liquidação, não
sendo este necessariamente atingido pela eventual cessação daquele
outro.

Cessado pois o procedimento judicial, por via da prescrição, quanto
à perseguição da infracção, deverá o processo prosseguir os seus ter-
mos, e no tribunal, atinentemente ao imposto e juros para cuja exi-
gência haja sido instaurado o processo de transgressão e que se mos-
trem pedidos na acusação ou referidos em peça equivalente.

Termos em que e pelo exposto, se acorda agora em revogar o
despacho recorrido enquanto pôs termo ao processo, para que outro
profira o Mmo. Juiz, no âmbito do processo de transgressão, com
vista à acima referida finalidade, assim se provendo o recurso.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Domingos Brandão de Pinho — João José
Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, António
Mota Salgado.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso contencioso fiscal. Crédito fiscal por investimento.
Entrega de documentos comprovativos de inexistência de
dívidas fora de prazo. Relevação de falta. Circulares da
administração fiscal. DL no 197-C/86, de 18 de Julho.

Doutrina que dimana da decisão:

Não está ferido do vício de violação de lei um despacho mi-
nisterial que, em recurso hierárquico, manteve do indefe-
rimento da pretensão do interessado de relevação da entrega
fora de prazo dos documentos comprovativos da inexistência
de dívidas, nos termos e para os efeitos dos artos 3o e 5o

do DL no 197-C/86, de 18 de Julho, se tal pretensão, não
tendo apoio na lei, o não tem também em despacho e cir-
cular da administração relevando outras faltas que não
aquela.

Recurso n.o 17 312. Recorrente: Fa-Ribas — Fábrica de Componentes
para Calçado, Lda; Recorrido: Ministro das Finanças; Relator:
Exmo. Conselheiro Doutor José Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

FA-RIBAS — FÁBRICA DE COMPONENTES p/CALÇADO,
LDa, com sede em Pentelicova, Macieira da Lixa, com os demais
elementos de identificação dos autos, interpôs o presente RECURSO
CONTENCIOSO, pedindo a anulação do despacho do Subsecretário
de Estado Adjunto da Secretaria de Estado Adjunta e do Orçamento
de 15.4.1993, que indeferiu o recurso hierárquico que a recorrente
interpusera contra o despacho do Subdirector-Geral das Contribuições
e Impostos de 23.12.1992, que não relevou a falta da recorrente re-
sultante da entrega fora de prazo dos documentos comprovativos da
inexistência de dívidas ao Estado e à Segurança Social exigidas pela
alínea c) do arto 3o do DL no 197-C/86, de 18 de Julho, para o benfícico
fiscal nesse diploma previsto alegando vício de violação de lei, em
virtude de não ter sido observado o disposto no ofício-circular no 1093,
de 20-5-92, da 1a Direcção de Serviços da Direcção-Geral das Con-
tribuições e Impostos.

A recorrente havia apresentado uma petição deficiente e foi con-
vidada a corrigi-la, o que fez a fls. 15 e segs.

Em face da nova estrutura orgânica do Governo, a entidade que
respondeu foi o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que man-
teve o despacho impugnado, sustentando que ao caso era inaplicável
o ofício-circular invocado pela recorrente, pois não estava em causa
a correcção de deficiências da declaração a que se refere o no 3
do arto 5o do DL no 197-C/86, de 18 de Julho, mas antes o ofí-
cio-circular no 2256, da 7a Direcção de Serviços da DGCI, de 13.8.1990,
uma vez que não se tratava no caso de correcção de deficiências
mas sim da entrega fora de prazo da citada declaração e a recorrente
era reincidente.
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Nas alegações finais, quer a recorrente quer o referido Secretário
de Estado mantiveram as suas posições.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste STA emitiu o parecer
de que o recurso não merece provimento, pois as alegações do SEAF
demonstram que a recorrente não tem razão.

Colhidos os vistos dos juízes-adjuntos, cumpre decidir.
II — 1 — Flui do exposto que a questão a decidir é tão-só a de

saber se a hipótese sub judice se enquadra no ofício-circular no 1093
ou no ofício-circular no 2256.

Vejamos.
2 — Estão assentes os seguintes factos:
a) A recorrente apresentou na Direcção-Geral das Contribuições

e Impostos em 21.11.1990 um requerimento em que solicitava a re-
levação da falta de entrega fora de tempo na Repartição de Finanças
de Felgueiras de certidão comprovativa de que não era devedora
de quaisquer quantias ao Estado e à Segurança Social, a fim de poder
benefeciar do CRÉDITO FISCAL POR INVESTIMENTO, com re-
ferência ao exercício de 1989 — fls. 12 e 28 do instrutor;

b) Tal requerimento foi indeferido por despacho de 23.12.1992
do Subdirector-Geral das Contribuições e Impostos, por delegação
de poderes publicada no DR no 19, de 18.4.1992, em virtude de a
recorrente já haver benefeciando do disposto no ofícios-circular
no 2256, no exercício de 1988 — fls. 10 do instrutor;

c) Desse despacho interpôs a recorrente recurso hierárquico para
o Ministro das Finanças em 4.2.1993 — cfr. fls. 16 do instrutor;

d) Sobre tal recurso, a Divisão dos Benefícios Fiscais da Direc-
ção-Geral das Contribuições e Impostos prestou a informação de fls. 3
a 5 do processo instrutor, de que se destaca o seguinte:

”Ora, o no 3 do artigo 5o do Decreto-Lei n.o 197-C/86, estabelece
que a declaração mod. 2 de Contribuição Industrial deverá ser acom-
panhada dos documentos comprovativos já mencionados ou pelo me-
nos que sejam apresentados no prazo de 60 dias após a entrega da
dita declaração, conforme o estipulado na circular no 14/86 de 16
de Setembro.

Porém, relativamente ao exercício de 1986 e atendendo que se
tratava do 1o ano de vigência do D.L. 197-C/86, têm sido relevadas,
de conformidade com o decidido por despacho de 10.12.1987 de Sua
Exa o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, todas as faltas re-
sultantes da não apresentação, em tempo, dos documentos referidos
na alínea c) do arto 3o daquele Diploma.

Assim, em relação aos exercícios de 1987 e seguintes entendeu-se
em despacho de 10.02.1989 proferido no Proco BF/3.1.5., E.G.
10956/88, por Sua Exa o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
que não só o pedido daquele processo seria de indeferir como todos
os outros pedidos em situação idêntica; aliás o referido despacho
referia-se ainda à persistência das empresas em não cumprirem os
procedimentos expressos na lei, nomeadamente o no 3 do artigo 5o

do citado decreto-lei e circular no 14/86. Surgiu posteriormente o
ofício circulado no 2256 de 13.08.1990 onde se estabeleceu que:

”... por despacho de Sua Exa o Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, de 09.08.1990, e por uma questão de equidade entre as em-
presas, foram relevadas as faltas de apresentação, atempadamente,
no todo ou em parte, de documentação comprovativa da inexistência
de dívidas ao Estado e à Segurança Social, exigida pela alínea c)
do arto 3 do Decreto-Lei n.o 197-C/86, de 18 de Julho, para efeitos

35

de fruição do CFI, e que deveria acompanhar a declaração modelo 2
de Contribuição Industrial relativos aos anos de 1986, 1987 e 1988,
desde que não haja reincidência”.

No que se refere ao ofício-circulado no 1093, de 20.05.1992, dis-
põe-se que as empresas que entregarem dentro do prazo as certidões
de inexistência de dívidas, mas sem o requisito exigido na última
parte do no 3 do artigo 5o do D.L. 197/86, poderão ainda apresentar
novos comprovativos, sem aquela deficiência:

”Em razão dos inúmeros pedidos de relevação da falta do cum-
primento do disposto na última parte do no 3 do artigo 5o do De-
creto-Lei n.o 197-C/86, de 18 de Julho, isto é, o reporte dos com-
provantes da inede dívidas ao fim do mês anterior ao da declaração
mod. 2 de IRC e mod. 2 de IRS, nem sequer imputável aos con-
tribuintes, Sua Exa o Sr. Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária
de Estado Adjunta e do Orçamento determinou que se instruíssem
os Serviços do seguinte:

1. Considera-se relevada a falta do requisito estabelecido na última
parte do no 3 do artigo 5o do Decreto-Lei n.o 197-C/86, desde que
as empresas apresentem no prazo de 30 dias a contar da notificação
a efectuar para o efeito, novos comprovantes sem aquela deficiência ...,
sem necessidade sequer de prévia petição e quer se trate da primeira
vez quer das seguintes”.

Quanto ao contribuinte em questão, verifica-se que, no exercício
de 1988 entregou fora do prazo a certidão da Segurança Social, tendo
beneficiado do disposto no ofício-circulado no 2256/90 e no exercício
de 1989 cometeu idêntica falta ao apresentar, também, fora do prazo
os documentos comprovativos exigidos na lei. As alegações do ex-
ponente não têm, pois, fundamento legal, em virtude do ofício-cir-
culado no 1093/92 só ter aplicação para os contribuintes que entre-
garam certidões dentro do prazo, mas que não se reportavam ao
fim do mês anterior ao da apresentação do mod. 2 de Contribuição
Industrial ou mod. 22 de IRC, o que não acontece com a requerente
em análise.

Nestes termos, e em face ao que tem sido decidido por esta Direcção
de Serviços, parece que será de manter o indeferimento que por des-
pacho de 23.12.1992 do Ex.mo Sr. Subdirector-Geral foi resolvido”.

e) Sobre tal informação o Subsecretário de Estado Adjunto da
Secretária de Estado Adjunta e do Orçamento proferiu o despacho
de ”Concordo”, com data de 93.4.15, despacho este que é o acto
ora impugnado.

III — Com estes factos, vejamos o direito aplicável.
1 — O DL no 197-C/86, de 18 de Julho, criou o Crédito fiscal por

investimento — cfr. arto 1o.
E o seu arto 3o e a alínea c), dispõem:
”Do crédito fiscal por investimento poderão benefeciar as empresas

que preencham cumulativamente as condições seguintes:
c) Não sejam devedores ao Estado e à Segurança Social e ao Fundo

de Desemprego de quaisquer contribuições, impostos ou quotizações
ou tenham o pagamento dos seus créditos devidamente assegurado”.

Por sua vez, o no 1 do arto 5o do mesmo diploma perceitua o
seguinte:

”O crédito fiscal por investimento será justificado por declaração,
devidamente fundamentada, a anexar à declaração modelo no 2 re-
ferida no artigo 45o do Código da Contribuição Industrial, indicando
os bens objecto do investimento, o seu custo e a data da entrada
em funcionamento, o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos
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artigos 2o e 3o e outros elementos considerados pertinentes, desig-
nadamente os respeitante à ocorrência do no 3 do artigo 4o”.

Por último o no 3 dispõe nos seguintes termos:
”A declaração mencionada no no 1 deverá ser acompanhada de

documentos comprovativos de que se encontrava satisfeita a condição
que consta da alínea c) do artigo 3o relativamente a fim do mês
anterior ao da declaração”.

2 — Em face destes preceitos, é absolutamente claro que a recor-
rente não poderia beneficiar do crédito fiscal por investimento em
relação ao exercício de 1989, uma vez que na declaração mod. 2
de Contribuição Industrial não apresentou os documentos compro-
vativos de que não era devera ao Estado e à Segurança Social de
quaisquer quantias no fim do mês anterior ao da dita declaração
mod. 2. Nem é isso que a recorrente reclama.

O que ela sustenta é que encontra nas condições do ofício-circular
no 1093, acima referido.

Na verdade, a administração fiscal concedeu prorrogações de prazo
na apresentação dos documentos comprovativos da não existência
de dívidas ao Estado e à Segurança Social através do ofício-circular
nos 2256, de 13.8.90, com base em despacho do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, e do ofício-circular no 1093, de 20.5.1992, com
base em despacho do Subsecretário de Estado Adjunto da Secretária
de Estado Adjunta e do Orçamento.

Não está aqui em causa a legalidade ou não dos aludidos despachos
e circulares. Importa, isso sim, averiguar se a situação da recorrente
se enquadra no ofício-circular no 1093, como alega.

Ora, o primeiro ofício-circular contempla a hipótese de a empresa
interessada em benefeciar do crédito fiscal por investimento não ter
apresentado em tempo os documentos comprovativos da inexistência
de dívidas ao Estado e à Segurança Social, dispondo que era de con-
ceder novo prazo desde que o interessado não fosse reincidente. Por
sua vez, o ofício-circular no 1093 contempla a hipótese de o interessado
ter apresentado em tempo esses documentos mas eles conterem de-
ficiências, nomeadamente no ”reporte dos comprovantes da inexis-
tência das dívidas ao fim do mês anterior ao da apresentação da
declaração m/2 de Contribuição Industrial, m/22 de IRC e m/2 de
IRS”, com a justificação de que nem sempre essa falha é imputável
aos contribuintes — cfr. fls. 11 do proco instrutor.

Daqui resulta com toda a clareza que a recorrente não tem razão.
Com efeito, a hipótese que o caso sub judice configura é a da

entrega fora de prazo dos documentos a que se refere o no 1 do
arto 5o do DL no 197-C/86, de 18 de Julho, e não a da sua entrega
dentro do prazo mas com deficiências. A recorrente apresentou tais
documentos fora de prazo e pediu a relevação da falta à Direcção-
-Geral das Contribuições e Impostos, o que foi indeferido, indefe-
rimento que foi depois mantido pelo despacho ora impugnado. A
situação da recorrente enquadra-se no âmbito da circular 2256, se-
gundo a qual a entrega fora de prazo dos documentos só seria de
relevar no caso de não reincidência. E é óbvio que o conceito de
reincidência, para os efeitos da referida circular, se traduz no facto
de o interessado já ter beneficiado dessa circular, isto é, já ter incorrido
antes em situação de entrega de documentos fora de prazo. Visto
que a recorrente já havia beneficiado da dita circular em relação
ao exercício de 1988, não podia dela benefeciar em relação ao exercício
de 1989.
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Sendo assim, logo se deve concluir, sem necessidade de mais con-
siderações, que não se mostra que o acto impugnado esteja eivado
do vício de violação de lei que a recorrente lhe imputa.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com 50 000$ de taxa de justiça e 40 % de

procuradoria.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — José Jesus Costa (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do S. T. A.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S. T. A. apenas
conhece directamente dos recursos interpostos dos tribu-
nais tributários de 1a instância - recursos «per sal-
tum» quando este tenham por exclusivo fundamento ma-
téria de direito.

II — A questão da competência precede o conhecimento da
questão da eventual necessidade ou desnecessidade da
matéria de facto sobre que existe controvérsia para a so-
lução do recurso ou para as possíveis e plausíveis soluções
do recurso por a consideração desta implicar já uma
decisão concreta sobre a posição jurídica da matéria con-
travertida que só tem sentido se o tribunal for, para ela
competente.

Recurso n.o 17 422, em que são recorrente Armando R. Campinho,
Lda e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Conselheiro
Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I- Armando R. Campinho, Lda, pessoa colectiva no 501300430, im-
pugnada judicialmente perante o Tribunal Tributário de 1a Instância
de Aveiro a liquidação do imposto sobre o valor acrescentado, do
montante de 1.503.114$00, acrescido dos juros compensatórios, re-
lativos ao exercício de 1988, afirmando, em síntese, que o imposto
fora debitado ao Tesoureiro em 12/09/90, mas que a liquidação não
se encontrava fundamentada (o que integra o fundamento de pre-
terição de formalidades legais), nem existiram os factos tributários,
tendo o agente que elaborar a informação que servia de base à li-
quidação efectuando presunções sem bases.

Por sentença, de 92.11.06, aquele tribunal «absolveu o Estado da
instância» por o direito de impugnar ter sido exercido quando já
se achava caducado, ou seja para além do prazo de 90 dias, iniciado
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com o débito ao tesoureiro no dia 07/09/90, não se tendo o tribunal
pronunciado pelo indeferimento liminar por não se ter então aper-
cebido daquele facto que agora apenas justifica a abstenção de co-
nhecer do pedido e de absolver o réu da instância, face ao disposto
nos artos 288o, 493o e 494o do C.P. Civil e 2o al. f) do C.P. Tributário.

II- Inconformada com o assim decidido, a impugnante recorre agora
directamente para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo, arrumando as razões expendidas nas suas
alegações de recurso para fundamentar o pedido de revogação da
sentença nas seguintes proposições conclusivas:

«1- A petição de impugnação judicial da recorrente foi julgada
improcedente por sentença com os seguintes fundamentos: a impug-
nante não reclamou da decisão do Chefe da Repartição de Finanças,
esta tornou-se definitiva, e, como tal só é impugnável de acordo com
o estabelecido na antiga redacção do arto 86o do CIVA; a liquidação
do IVA e juros compensatórios foi debitada ao Tesoureiro da Fazenda
Pública no dia 7/9/90, a petição de impugnação de liquidação do IVA
e juros compensatórios foi apresentada no dia 11/12/90, pelo que
é extemporânea;

2- Tal fundamentação está em desacordo com a lei.
3- Não tendo a recorrente procedido à reclamação do pagamento

eventual da liquidação em causa, foi esta debitada ao Tesoureiro
da Fazenda Pública no dia 12 de Setembro de 1990, convertendo-se
assim em virtual.

4- A sentença do meritíssimo juiz «a quo» funda-se uma informação
exarada pela 1a Repartição de Finanças do concelho de Santa Maria
da Feira.

5- Tal informação foi prestada por quem não podia exarar um do-
cumento a certificar o acto; de facto o que consta dos autos é apenas
uma informação prestada pela Repartição de Finanças e não uma
certidão emitida pela Tesouraria da Fazenda Pública, que para o
efeito era e é a entidade competente.

6- Salvo o devido respeito, está o Senhor Juiz «a quo» equivocado,
pois não pode ser considerado documento autêntico aquele que não
é exarado por entidade competente para o efeito como é o caso
da informação que diz que o débito ao tesoureiro foi efectivado em
7/9/90.

7- O processo tributário apenas terminou no momento em que se
fez o débito dos conhecimentos ao Tesoureiro da Fazenda Pública,
em que há a conversão em receita virtual e se dá a abertura do
cofre.

8- Os autos têm de prosseguir para se poder averiguar a data precisa
em que o débito ao tesoureiro é feito.

9- Tesouraria da Fazenda Pública não é a mesma entidade que
a Repartição de Finanças, pois não são organismos dependentes nem
sequer estão subordinados à mesma Direcção-Geral.

10- Pode acontecer que o título emitido pela Repartição de Finanças
tenha uma data, mas só posteriormente, por qual motivo venha a
ser efectivado o débito ao tesoureiro.

11- O momento da conversão em receita virtual e a consequente
abertura do cofre dá-se apenas no momento em que o Tesoureiro
toma reconhecimento e recebe o débito.

12- A Repartição de Finanças afirma ter sido feito o débito do
imposto ao Tesoureiro feito no dia 7/9/90, mas sempre se pode ques-
tionar se apenas e só o documento débito nada foi feito nessa data
sem que tenha saído na mesma data da Repartição de Finanças.
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13- Nenhum documento que conste dos autos prova por qualquer
forma que a conversão em receita virtual não se deu no dia 12/09/90.

14- A impugnante, em tempo oportuno impugnou o teor da in-
formação prestada pela Repartição de Finanças.

15- Os autos têm de prosseguir necessariamente a fim de se ave-
riguar, junto da entidade competente - 1a Tesouraria da Fazenda Pú-
blica de Santa Maria da Feira - da data em que lhe foi efectivamente
feito o débito.

16- Nos termos do arto 134o, no 2 do C.P.T., as informações oficiais
só têm força probatória quando devidamente fundamentadas e esta
não era.

17- Nos termos do arto 27o no 2 do CIVA, sempre que se proceda
à liquidação do imposto por iniciativa dos técnicos, a falta de pa-
gamentos nos prazos estabelecidos converterá a cobrança em virtual.

18- É a partir dessa data que se conta o prazo de 90 dias para
a dedução da impugnação judicial.

19- Dispõe o no 1 do arto 90o do CIVA que «os sujeitos passivos
e as pessoas solidárias ou subsidiariamente responsáveis pelo paga-
mento do imposto poderão reclamar contra a respectiva liquidação
ou impugná-la com os fundamentos e nos termos estabelecidos no
Código de Processo das Contribuições e Impostos».

20- O direito de reclamar ou impugnar a liquidação é uma das
garantias jurídicas do sujeito passivo, estando assegurado no arto 20o

da Constituição da República Portuguesa.
21- Tal direito - impugnação judicial da liquidação - foi exercido

com os fundamentos e nos termos da lei processual tributária.
22- A liquidação do IVA é um acto tributário diferente da fixação

definitiva da matéria colectável e é um acto impugnável autono-
mamente.

23-Nenhum preceito legal nos fornece o conceito do acto tributário,
com vista ao arto 5o do C.P.C.I., mas, não se afigura difícil de aceitar
como acto tributário todo aquele que se apresenta como constitutivo
e integrador da liquidação de imposto - acórdão do Tribunal de 2a Ins-
tância de 11/1/67.

24- O acto tributário da liquidação termina e completa-se preci-
samente no momento em que se fez o débito dos conhecimentos
ao Tesoureiro da Fazenda Pública - cobrança virtual.

25-A impugnação judicial é o meio próprio para atacar o acto tri-
butário, ou seja, o acto de liquidação do imposto, Ac. do S.T.A.,
de 20/12/973.

26- A impugnação em causa foi deduzida ao abrigo dos artos 5o

e 89o do C.P.C.I. e arto 90o do CIVA, não interessando, para o caso
em apreço, o estabelecido no arto 86o do CIVA.

27- O arto 86o determina o recurso para o Tribunal de 1a Instância
das Contribuições e Impostos, da fixação definitiva do imposto em
que tenha havido preterição de formalidades legais, mas não houve
lugar à sua aplicação.

28- Não pode haver confusão entre impugnação de liquidação de
um imposto e um recurso da fixação definitiva do imposto por pre-
terição de formalidades essenciais - o acto tributário que se impugna
é diverso, assim como são diversos os prazos de impugnações digo
prazos para apresentação de impugnação e diferentes as normas que
se prevêem.

29- O que o recorrente impugna não é a fixação do imposto (fixação
da matéria colectável), não é uma errónea quantificação da matéria
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colectável, mas sim as ilegalidades que deram origem à liquidação
e, por conseguinte, a feriram de vícios.

30- E este direito à impugnação judicial só se começa a contar
a partir do momento em que é praticado o acto final, pelo que sempre
até ao termo do prazo se pode invocar quaisquer ilegalidades pra-
ticadas no âmbito e no decurso do procedimento administrativo.

31- Tendo a liquidação sido decretada ao Tesoureiro da Fazenda
Pública no dia 12/9/90, é a partir desse dia que se começa a contar
o prazo de 90 dias para apresentação da impugnação.

32- A liquidação é um acto administrativo definitivo e executório
que pode eventualmente ser alterado e revogado mediante impug-
nação judicial.

33- «. . . se a impugnação judicial se destina à obtenção da anulação
total ou parcial do acto tributário, manifesto será que aos tribunais
compete apreciar tal acto com toda a sua amplitude de forma a concluir
se o mesmo padece, no seu todo ou só em parte e, neste caso, em
que medida, se algum vício que afecta ou inquina a sua validade»
Ac. STA, 2a Secção, de 25/7/78.

34- Das garantias do contribuinte constitucionalmente consagradas
faz parte a fundamentação expressa, de facto e de direito, dos actos
administrativos que afectem direitos ou interesses legalmente pro-
tegidos - arto 268o - no 3 da C.R.P.

35- Quando a fundamentação de um acto administrativo de liqui-
dação de imposto deriva de vícios de actos anteriores esses vícios
inquinam o acto final e pode ser invocados na impugnação do acto
final.

36- O arto 86o do CIVA na sua redacção primitiva, previa que
a impugnação de fixação da matéria colectável apenas fosse feita
quando houvesse preterição de formalidades essenciais, pelo que este
artigo previa uma ténue protecção ao contribuinte.

37- O legislador ao prever no arto 86o do CIVA o recurso por
preterição de formalidades legais digo essenciais, quis desde logo per-
mitir ao contribuinte que atacasse os vícios mais flagrantes de um
acto preparatório.

38- Esta oportunidade dada ao contribuinte não visa vedar a pos-
sibilidade ao contribuinte de se defender de ilegalidades que firam
o acto final e que podem ter ocorrido em momento anterior à de-
terminação ou fixação da matéria colectável.

39- O arto 86o do CIVA destinava-se a reparar as ilegalidades mais
grosseiras, e daí o reduzido prazo de 8 dias para ser efectuado o
recurso.

40- Para o acto final - a liquidação - o prazo de impugnação é muito
mais dilatado, 90 dias e o leque dos fundamentos de impugnação
são mais latos.

41- A alteração introduzida ao referido arto 86o do CIVA pelo
Dec.-Lei no 198/90, de 19/6, que veio vedar o recurso de fixação da
matéria colectável, vem confirmar que a ideia do legislador nunca
foi a de vedar ao contribuinte a possibilidade de impugnar o acto
final.

42- Dúvidas que restassem quanto à oportunidade da impugnação,
estariam estas dissipadas após a entrada em vigor do novo Código
de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei no 154/91, de 23/4.

43- De facto o direito processual mais não fez do que regular a
forma como os interessados podem e devem defender os direitos
que a lei substantiva lhes concede.
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44- E se uma lei nova é aplicada é porque o legislador verifica
que a lei anterior é imperfeita e serve precariamente a administração
da justiça.

45- Além disso, a regra em direito processual é, e sempre foi a
de que a lei nova se deve aplicar imediatamente por ser a solução
que melhor corresponde à ideia de justiça e ainda a que melhor
se coaduna com os interesses superiores da colectividade que estão
subjacentes à criação da lei.

46- Na medida em que da aplicação imediata da nova lei resulta
apenas uma alteração do modo como o contribuinte fosse fazer valer
o seu direito em juízo e não a existência da inexistência do direito
a que o impugnante se arroga então é de esperar que a nova lei
seja imediatamente aplicável.

47- Nos termos do arto 2o do Decreto-Lei no 154/91, de 23/4, as
normas contidas no Código de Processo Tributário aplicam-se aos
processos presentes.

48- Esta norma do arto 2o é uma disposição especial que vem ex-
pressamente resolver o problema de aplicação temporal da nova lei,
ordenando que o C.P.T. se aplique a todos os processos presentes,
não havendo outra disposição legal em contrário.

49- Não existe no citado Decreto-Lei qualquer outra disposição
que contrarie a aplicação do Cód. P. Tributário.

50- São de aplicar ao processo de impugnação em apreço, que era
um processo pendente, à data da entrada em vigor do C.P. Tributário,
as normas constantes desse código.

51- O próprio artigo 3o do Código de Processo Tributário apenas
acautela «as garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente
constituídos dos contribuintes», o que significa que o legislador só
restringe a aplicação imediata do novo Cód. de Proc. Tributário no
caso de tal aplicação prejudicar o contribuinte.

52- Esta disposição denota a preocupação do legislador de proteger
a parte «processualmente mais fraca» - o contribuinte.

53- A reforma do C.P. Tributário é feita na sequência dos preceitos
constitucionais, designadamente os contidos nos artos 20o, 266o, 267o

e 268o do C.R.P.
54- E, nos termos do arto 120o do Código de Processo Tributário

constitui fundamento de impugnação qualquer ilegalidade.
55- O alegado pelo recorrente na sua petição inicial, tem de ser

considerado, sendo irrelevante a circunstância de ter existido ou não
reclamação de fixação da matéria colectável.

56- Na sentença recorrida violou-se o disposto nas normas seguintes:
- artos 20o, 266o, 267o e 268o do C.R.P.;
- arto 2o do Dec.-Lei no 154/91, de 23/4;
- artos 3o, 120o e 134o, no 2 do C.P.T.;
- artos 86o e 90o do Código do IVA;
- artos 5o e 89o do C.P.C.I.
III- O Ex.mo Mago do MoPo, junto deste Supremo Tribunal, após

discorrer sobre a circunstância da recorrente se apresentar, nas con-
clusões das alegações, a contraverter matéria fáctica fixada na sen-
tença, designadamente a relacionada com a data em que ocorreu
o débito ao tesoureiro, e porque a eventual necessidade ou desne-
cessidade da sua averiguação para a decisão de recurso ser questão
a relevar apenas depois de apurada a competência para conhecer
do recurso, e, sendo certo, que aquela discussão leva a concluir que
o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito, pro-
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nunciou-se pela incompetência hierárquica deste tribunal nos termos
do arto 167o do C.P. Tributário.

IV- Colhidos os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos cabe decidir.
A primeira tarefa que se nos depara pela frente reside precisamente

em solver a questão prévia suscitada pelo Ex.mo Mag. do MoPo, da
falta de competência hierárquica do tribunal, por lograr de prioridade
de conhecimento sobre as demais questões, como se proclama no
arto 3o da L.P.T.A. («ex vi» do arto 2o, al. f) do C.P.T.; no mesmo
sentido, artos 45o do C.P.T.; 288o, no 1, al. a); 660o, no 1, al. a),
713o no 2 e 749o do C.P. Civil).

No arto 32o, no 1, al. b) do ETAF atribui-se competência à Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
para conhecer «dos recursos interpostos das decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito». E o critério jurídico para destrinçar se estamos perante
uma questão jurídica de uma questão de facto, emergente de várias
disposições legais, e de cuja solução faça o recorrente depender re-
médio jurídico para a decisão recorrida, passa por saber se ele faz
apelo, nessa sua causa de pedir, apenas a normas dos princípios ju-
rídicos que tenham sido pretensamente violados na sua determinação,
interpretação da aplicação, ou também, a consideração de quaisquer
factos materiais das ocorrências da vida real (fenómenos da natureza
das manifestações concretas da vida, mesmo que do domínio do es-
pírito ou da vontade) - independentemente da sua pertinência, me-
recimento do acerto jurídico para a solução do recurso - determinante
nesta óptica é o reflexo que o recorrente pretenda extrair de tais
asserções cujo conhecimento implique a elaboração de um qualquer
juízo probatório que não se contenha na competência funcional de
um tribunal de revista, ou seja que não se resolva por uma mera
constatação sobre se houve ofensa duma disposição legal expressa
que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que
fixe a força de determinado meio de prova (cfr. arto 722o no 2 do
C.P.C., - casos em que a questão se reduz «prima fecie» a uma apli-
cação de lei e só decorrentemente uma fixação consequencial de fac-
tos), pois, neste caso, a competência caberá já não ao tribunal de
revista (arto 21o no 4 do ETAF), mas ao Tribunal Tributário de 2a

Instância, por força do arto 41o, no 1, al. a) do E.T.A.F..
A identificação dos fundamentos do recurso colhe-se nas conclusões

das alegações, por ser nelas que a recorrente tem de condensar as
causas de pedir que tenham susceptibilidade jurídica para, na sua
óptica, determinar a censura da decisão recorrida e que expôs de-
senvolvidamente nas alegações.

Em diversas passagens do seu discurso conclusivo com que acentua
os fundamentos da sua não aceitação da pronúncia decisória do tri-
bunal «a quo», desenvolvidas nas alegações de recurso, a recorrente
faz uma repetida afirmação de discordância com a matéria fáctica
fixada na sentença recorrida no que tange especialmente à especi-
ficação, de 07/09/90, como sendo aquela em que nela se dá por ocorrido
o débito ao tesoureiro.

É o sentido de todas as suas afirmações prolatadas nas conclusões
6a, 7a, 8a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a e 15a em que basicamente se defende
que o senhor juiz está a proceder a um errado juízo probatório das
informações (6a) do documento (12o) para inferir como data do débito
a fixação na sentença e tudo isso, na sua óptica, sem que se tenha
em devida conta que o processo tributário apenas terminou no mo-
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mento em que se fez o débito ao Tesoureiro e se opera depois a
conversão em receita virtual e a abertura do cofre e que essa ocorreu
só no dia 12/9/90. É sobre a realidade de facto, que assim se pretende
ver averiguada e fixada, que a recorrente vislumbra uma das soluções
para o seu recurso. É certo que se pode questionar a pertinência
ou impertinência jurídica da controvérsia suscitada sobre a sorte para
a solução da questão da tempestividade do direito de impugnar, face
à circunstância de se estar perante um caso em que a uma situação
de cobrança eventual própria de uma liquidação adicional (cfr. José
Manuel Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, 1970, págs. 425)
se sucede uma fase de cobrança virtual, embora com juros de mora
(artos 27o e 83o, no 3 do CIVA) e o arto 89o, al. a) do C.P.C.I. admitir
a impugnação judicial no prazo de 90 dias a contar do dia imediato
ao da abertura do cofre para a cobrança das contribuições e impostos
em que o débito ao Tesoureiro surge como necessário momento an-
terior (cfr. arto 19o, § 1o do C.P.C.I.).

A fixação destes factos sejam eles pertinentes ou não juridicamente
para a solução do recurso - essa é tarefa de que o tribunal teria de
se ocupar apenas depois de constatar que teria competência para
dentro das várias soluções plausíveis de direito admitir ou dispensar
a discussão da questão probatória - implica que se reconheça que
o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito.

O antecipar de certa posição jurídica relativa a certa questão de
facto, bem ou mal colocada ao tribunal, traduzida na susceptibilidade
de eleger ou deixar de eleger certos factos como plausíveis à solução
de direito, não passa de uma questão meramente académica quando
o tribunal só a possa considerar dentro da sua competência probatória
e ela lhe falte por se tratar de um tribunal de revista (arto 21o no 4
do E.T.A.F.) em que essa fixação material dos factos da causa se
infira.

Como bem vislumbra o Ex.mo Mago do MoPo, colocando-se a ques-
tão da competência hierárquica apenas perante a matéria alegada
e controvertida pelas partes, não se poderá, para a solucionar, avançar
de fazer qualquer juízo prévio da necessidade ou desnecessidade da
definição dessa questão probatória, ou da necessidade de averiguação
da materialidade alegada como eventualmente interessando uma so-
lução plausível de direito, pois que nesta segunda solução está já
pressuposta uma posição do tribunal sobre a questão jurídica da ma-
téria controvertida, quer, pelo menos, quanto à necessidade ou des-
necessidade dessa indagação.

Donde resulta, pois, que o recurso não tem por exclusivo funda-
mento de direito, carecendo este Supremo Tribunal de competência
para dele conhecer.

Destarte, atento todo o exposto, acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário do S.T.A. em julgá-lo hierarquicamente
incompetente para conhecer do recurso, sendo competente para tanto
o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, com procuradoria que se fixa em 40 % e
taxa de justiça de 15.000$00.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José de Jesus Costa. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Recurso no 17 558 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrida
Excel-Representações, Lda., e de que foi relator o Ex.mo Conse-
lheiro Dr. Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Pelo Exmoo. Representante da Fazenda Pública e directamente
para este Tribunal, vem interposto o presente recurso do despacho
do Mmoo. Juiz proferido nuns autos de transgressão instaurados contra
Excel-Representações Lda. e no qual declarou extinto o procedimento
judicial, alegando e concluindo em suma, atendo-se presente e re-
querida restrição do objecto do recurso, que os autos, não obstante
a declarada extinção do procedimento judicial, deveriam prosseguir
seus termos relativamente ao imposto e demais encargos liquidados
no processo.

O Exmoo. Magistrado do M.P., no seu parecer, pronunciou-se pelo
provimento do recurso.

Decidindo.
É efectivamente entendimento unanimemente perfilhado neste Tri-

bunal o de que feito embora cessar o procedimento judicial, por mais
de uma apurada prescrição, deve no entanto o processo de transgressão
instaurado prosseguir seus termos, no Tribunal, atinentemente ao im-
posto e eventuais juros liquidados no processo e nele exigidos, e isso
porque aquela cessação se reporta tão-só ao procedimento sancio-
natório, pelo que o legalmente relevante decurso temporal como pro-
piciador da extinção de uma relação jurídica se deve ver repercutido
separadamente, no segmento sancionatório e no direito à liquidação,
não sendo este necessariamente atingido pela eventual cessação ou
extinção daquele outro.

Cessado pois o procedimento judicial, por via da prescrição, quanto
à perseguição da infracção, deverá o processo prosseguir os seus ter-
mos, atinentemente ao imposto e juros para cuja exigência haja tam-
bém sido instaurado o processo e que se mostrem pedidos na acusação
ou peça equivalente.

Simplesmente, no caso concreto dos autos o único imposto tido
como em falta, imposto de transcrição, foi liquidado fora do processo,
durante o qual, nem mesmo na acusação, como aliás correcto foi
tal procedimento, jamais foi exigido qualquer imposto, mas tão-só
a multa.

Daí pois que no caso, declarado que foi extinto o procedimento
judicial não tinha nem podia o Mmo. Juiz ordenar o prosseguimento
do processo para os apontados fins.

Termos em que e pelo exposto, se acorda em negar provimento
ao recurso.

Não são devidas custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995 - Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle - Relator - Ernâni Marques da Silva Figueiredo - João
José Coelho Dias - Fui presente, António Mota Salgado.

45

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Transgressões Fiscais. Contra-ordenações fiscais. Princípio da
aplicação da lei sancionatória retroactividade quando mais
favorável. Prescrição do procedimento judicial. Aplicação
do art. 120, no 3, do Cod. Pen.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O princípio da aplicação retroactiva da lei mais favorável
ao arguido - art. 29, no 4, CRP, 2, no 4, do CP e 3,
no 2, do DL 433/82, de 27.10 - é aplicável em matéria
contra-ordenacional.

2 — Este princípio é válido para o regime transitório instituído
pelo DL 20-A/90, de 15.1 - que aprovou o RJIFNA — e,
por isso, deve ser aplicado de forma a cumprir-se a
Constituição.

3 — O art. 120, no 3, do CP aplica-se também à prescrição
do procedimento por contra-ordenações fiscais.

Recurso n.o 17 589, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Manuel da Silva. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Ro-
drigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

O digno representante da Fazenda Pública deduziu acusação com
Manuel da Silva, casado, comerciante, - vendedor ambulante -, re-
sidente na R. 1o de Maio, 794, r/c, d.to, freguesia de Alfena, Ermesinde,
Valongo, por, no dia 26.11.85, se verificar:

a) Ter adquirido mercadoria a coberto de declarações m/6, à firma
Rodrigues & Reis, Lda, no ano de 1984, no valor de 6.284.165$ e
à firma Armando de Almeida Lda, no ano de 1983, no valor total
de 37.084.477$70 e ter procedido à sua venda sem a correspondente
liquidação do imposto de transacções;

b) De não ter registado no livro m/7, a que se refere o art. 75
do CIT, nem possuir em arquivo nem facultado ao agente fiscalizador
as facturas relativas às transacções acima mencionadas;

c) De ter omitido aquelas facturas no livro de registo de compras
m/13 a que se refere o art. 133 do CCI e de não as ter arquivado
nem facultado quando solicitadas;

d) De ter liquidado e não ter entregue nos cofres do Estado re-
lativamente às vendas efectuadas durante o mês de Julho de 1985,
imposto de transacções, no montante de 70.790$ e, consequentemente,
da autoria de infracções fiscais previstas e punidas, respectivamente,
pelos arts. 105 e seu § 1o, 109, 75 e 109 do CIT e 133 e 147 do
CCI e 41, alínea a), 105 e 109 do CIT.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto - 5o Juí-
zo - julgou só em parte procedente a acusação no que diz respeito
às infracções tipificadas nos arts. 41, alínea a), e 105 do CIT, con-
denando o arguido na multa de 40.000$.

A Fazenda Pública inconformada, interpôs recurso para o Tribunal
Tributário de 2a Instância na parte desfavorável o qual, por acórdão



46

de 20.10.92, declarou extinto por prescrição o procedimento judicial
revogando a sentença recorrida, por o auto de notícia ter sido le-
vantado em 26.11.85 e o arguido ter sido notificado para pagar vo-
luntariamente em 89.06.09 e da acusação em 14.9.90 (art. 27, alínea a),
do DL 433/82, de 27.10).

O digno representante da Fazenda Pública veio interpor recurso
de tal acórdão para este STA, formulando as conclusões seguintes:

1. Dos arts. 2 e 5, no 2, do DL 20-A/90, de 15.1, que aprovou
o Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras (RJIFNA)
resulta que este diploma só se aplica aos factos praticados depois
da sua entrada em vigor, mesmo relativamente às normas de natureza
processual.

2. Foi propósito do legislador do Novo Regime manter em vigor,
na sua integralidade, o direito contravencional anterior ao início da
sua vigência, sem discriminação entre as normas favoráveis ou menos
favoráveis ao arguido.

3. Tal consagração da irretroactividade das normas contra-orde-
nacionais não fere o disposto no art. 29, no 4, da CRP.

4. Na verdade, a retroactividade das contra-ordenações que tem
diferente natureza - em particular, pela ausência de fundamentação
ético - jurídica das respectivas sanções - direito penal propriamente
dito.

5.Por outro lado, o art. 3 do DL 433/82, nunca poderia ser aplicado
à situação sub judice.

6. Primeiro, porque o próprio RJIFNA só manda aplicar subsi-
diariamente a I parte do DL 433/82 em que aquela norma figura
bem como o próprio princípio da subsidiariedade do direito.

7. E, no caso vertente, o legislador teve a preocupação de regular
exaustivamente o âmbito da eficácia da lei nova.

8. Logo, não há verdadeira lacuna da lei a ser suprida pelo regime
geral das contra-ordenações.

9. Segundo, porque o art. 3 do DL 433/82 se aplica apenas à sucessão
de contra-ordenações e não à sucessão de transgressões com con-
tra-ordenações. Do mesmo modo, o art. 32 do DL apenas se aplica
à fixação do regime substantivo das actuais contra-ordenações e não
à sucessão de transgressões com contra-ordenações ou às primeiras.

10. A haver lacuna, ela deveria, pois, ser preenchida nos termos
do art. 297, no 1, do CC - através da aplicação do prazo mais curto
a partir da entrada em vigor da lei nova, salvo se segundo a lei antiga,
falte menos tempo para o prazo se completar - e nunca pelo art. 3
do DL 433/82.

11. Não há lugar a qualquer aplicação subsidiária do regime geral
das contra-ordenações e, por força deste, do direito penal, uma que
não existe qualquer lacuna ao DL 20-A/90 a ser preenchida, pelo
que o douto acórdão violou o art. 2 e no 2 do art. 5 do DL 20-A/90.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso não merece provimento por ser jurisprudência pacífica deste
STA a que sustenta que o princípio da aplicação retroactiva da lei
sancionatória mais favorável vale também no domínio das transgres-
sões e contra-ordenações fiscais (cfr., p. ex., o ac. TP de 28.10.92
in AD 378, p. 689) pelo que o acórdão recorrido deve ser confirmado.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. O acórdão recorrido deu como provado a seguinte matéria de

facto:
a) O auto de notícia foi levantado em 85.11.26 e o processo de

transgressão foi instaurado em 85.12.06.
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b) O arguido foi notificado no processo, pela primeira, para pro-
ceder ao pagamento voluntário (art. 117 do CPCI) em 89.06.09.

c) O arguido foi notificado da acusação contra ele deduzido em
14.9.90.

d) O arguido apresentou a contestação em 22.10.90.
e) O Mo Juiz proferiu a sentença condenatória em 25.11.91.
Com base nesta matéria de facto e por os factos que originaram

as infracções terem ocorrido nos anos de 1983, 1984 e 1985, o acórdão
recorrido julgou prescrito o procedimento judicial, nos termos do
art. 27, no 1, alínea a), do DL 433/82 de 27.10, v. arts. 4, no 2, do
RJIFNA, 29, no 4, do CRP, 2, no 4 do CP e 2, no 4 do DL 433/82,
por quando o arguido foi notificado pela primeira vez - 89.06.09 - já
há muito tempo tinha decorrido o prazo de prescrição - 2 anos e
ainda por lei mais favorável ser aplicável retroactivamente.

O digno representante da Fazenda Pública recorreu, alegando que
os factos se cometeram muito antes da vigência do RJIFNA e, por
isso, aplicava-se a legislação então em vigor, não sendo de aplicar
retroactivamente as normas contra-ordenacionais mais favoráveis.

O distinto representante do Ministério Público junto deste STA
é de parecer que o recurso não merece provimento por ser de aplicar
o princípio da lei sancionatória retroactiva quando for mais favorável.

2. O problema que está em causa, neste recurso, é o de saber
se o procedimento judicial da transgressão está ou não prescrito.

Sabe-se que o conhecimento da prescrição é oficioso, por isso, há
que ter em conta os factos praticados no processo que revelem as
ocorrências da vida real.

Deste modo, é mister analisar os autos a fim de se apurar se o
procedimento judicial está ou não prescrito.

Mostram os autos que as infracções descritas nos autos dizem res-
peito a período anterior à entrada em vigor do RJIFNA - anos de
1983, 1984 e 1985.

Com a publicação deste regime alterou-se o sistema de prescrição
do procedimento judicial e das condições de interrupções constante
do art. 115, §§ 1 e 2, do CPCI, passando a vigorar o regime constante
dos arts. 27 e 28 do DL 433/82, de 27.10, por força do art. 4, no 2,
do citado RJIFNA que é muito mais favorável ao arguido do que
sistema previsto no art. 115 do CPCI - ou do art. 35 do CPT - e,
por isso, é aplicado retroactivamente.

O princípio da aplicação retroactiva da lei mais favorável em matéria
sancionatória (arts. 29, no 4, da CRP, 2, no 4, do CP e 3, no 2, do
DL 433/82) também tem inteira aplicação em matéria de contra-or-
denações fiscais, como é jurisprudência uniforme deste Supremo Tri-
bunal - v. acórdão de 21.4.93 - recurso no 15171; de 13.10.93 - recurso
no 15446 - ver, no mesmo sentido, o acórdão no 150/94, do Tribunal
Constitucional, de 8.2.94, no DR, I Série A, no 75, de 30.3.94, porque
se está também em presença de medidas coactivas de carácter pa-
trimonial, com efeitos idênticos de tal natureza, podendo constituir,
como estas, grave restrição pelo seu montante, aos direitos e garantias
individuais consagradas na CRP.

Quer dizer: às infracções em causa é aplicável o regime previsto
nos arts. 27 e 28 do DL 433/82, ex vi do art. 4, no 2, do RJIFNA,
por ser mais favorável ao arguido (arts. 29, no 4, da CRP, 2, no 4,
do CP e 3, no 2, do DL 433/82).



48

3. Da análise dos autos apura-se que as infracções dizem respeito
aos anos 1983, 1984 e 1985 e que o imposto de transacções em dívida
devia ser entregue até 31.10.85; o processo foi instaurado em 6.12.85;
o arguido foi notificado para pagar em 9.6.89; a acusação foi notificada
em 19.9.90 e o arguido contestou em 22.10.90; em 25.10.90, foi no-
tificado para a inquirição de testemunhas; a sentença a quo é de
25.XI.91 e o acórdão recorrido é de 20.10.92.

A falta de entrega do imposto é punida pelo art. 29, do RJIFNA,
cuja coima é variável até acima de 100.000$ quer pela redacção inicial
quer redacção do DL 394/93, de 24.11, pelo que o prazo de prescrição
do procedimento judicial é dois (2) anos, nos termos do art. 27, no 1,
alínea a), do DL 433/82, de 27.10.

Assim, no caso sub judice, não houve nenhuma causa de suspensão
(arts. 105 do CPCI e, 35 do CPT e 119 do CP) mas houve causas
de interrupção (art. 28 do DL 433/82): notificação para pagar vo-
luntariamente - 89.06.9 - da acusação - 14.9.90 - apresentou contestação
- 22.10.90 - e a sentença condenatória é de 25.11.91.

Porém, em qualquer dos casos não chegou a decorrer o prazo de
dois anos, necessário para se verificar a prescrição do procedimento,
mas torna-se aplicável o art. 120, no 3, do CP onde se dispõe que
a prescrição do procedimento terá sempre lugar quando, desde o
início, e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo
normal da prescrição acrescida de metade, segue-se, por não haver
suspensão, este prazo prescricional ter-se-á completado três anos após
a consumação das infracções - 30.10.84 - e à declaração de prescrição
pelo acórdão recorrido - 92.10.20 -.

Daqui resulta que entre a consumação das infracções - 30.10.85 - e
a prolacção do acórdão recorrido - 20.10.92 - decorreram muito mais
de 3 anos o que significa que quando foi declarada a prescrição do
procedimento judicial, já há muito tempo estava prescrito o proce-
dimento judicial em causa.

4. Assim, o acórdão recorrido é de manter por ter interpretado
e aplicado correctamente a lei.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, confirmar o acórdão recorrido.

Não são devidas custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995 — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José de Jesus Costa — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Contribuição predial. Propriedade resolúvel. Sociedade coo-
perativa. Cooperador. Recurso per saltum. Matéria de facto.
Matéria de direito. Incompetência em razão da hierarquia.
Conhecimento oficioso. Conhecimento prioritário.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência absoluta (em razão da hie-
rarquia) do STA para um recurso é de conhecimento
oficioso e prioritário; e a sua procedência prejudica a
apreciação de qualquer outra (artigos 45.o do CPT e
660.o/2 do CPC).

2 — A asserção sobre matéria de facto de que A só detém,
por mero favor da cooperativa B, que é sua proprietária,
o uso temporário e gratuito do prédio X (cuja tributação
em contrib. predial é impugnada por A, seu sujeito passivo
e sócio de B) contradiz o dado factual da sentença de
que com B celebrou A um contrato que, além de lhe
permitir o uso e fruição de X, lhe garante a sua plena
propriedade logo que o respectivo preço esteja totalmente
pago.

3 — Não são conciliáveis estas divergentes afirmações do re-
corrente e da sentença sobre matéria de facto: se foi ce-
lebrado tal contrato (que não se pode presumir ferido
de nulidade), não há favor nem uso temporário e gratuito
mas transmissão onerosa e condicional do direito de pro-
priedade (vd. arto 1307.o do Cód. Civil, que consagra
a figura da propriedade resolúvel).

4 — Para recurso de decisão de trib. tribut. de 1.a instância
que não se restrinja a matéria de direito, a Secção de
Cont. Tributário do STA carece de competência em razão
da hierarquia, que cabe ao trib. tribut. de 2.a instância.

Recurso n.o 17 612, em que são recorrente MATIAS DIOGO DE
OLIVEIRA e recorrida a FAZENDA PÚBLICA. Relator, o Ex.mo

Conselheiro CASTRO MARTINS.

ACORDAM, EM CONFERÊNCIA, NA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO:

1. MATIAS DIOGO DE OLIVEIRA, residente em Senhora da
Hora, Matosinhos, impugnou a liquidação, feita pela 1.a Repartição
de Finanças de Matosinhos, de contribuição predial dos anos de 1985
a 1988 sobre a fracção autónoma N do prédio urbano inscrito no
artigo 3236 da matriz da freguesia da Senhora da Hora, do município
de Matosinhos.

Alegou, em síntese, não ter sido nem ser proprietário, possuidor
ou titular do rendimento dessa fracção predial, que aliás não está
nem alguma vez esteve inscrita em seu nome na matriz; e que a
propriedade, posse e poderes de disposição sobre ela pertencem ex-
clusivamente à Cooperativa de Habitação e Construção Económica
Aldeia Nova, CRL, a qual ainda não a cedeu ao impugnante, seu
associado, por qualquer forma, nem sequer em propriedade resolúvel
ou mediante contrato-promessa.

Da sentença de fls. 30 e segs. do Tribunal Tributário de 1.a Instância
do Porto (5.o Juízo) que julgou a impugnação improcedente recorreu
o impugnante para o Tribunal Tributário de 2.a Instância, o qual
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por Acórdão de 6-10-92 (fls. 50-53) se declarou hierarquicamente
incompetente, por entender que o recurso versava exclusivamente
matéria de direito.

Mediante requerimento do recorrente, que para tanto invocou o
n.o 1 do arto 4.o da LPTA, foram os autos remetidos a este STA
para apreciação, per saltum, de tal recurso, cuja minuta é, como a
lei impõe, a que fora dirigida ao Tribunal Tributário de 2.a Instância
e que se encontra a fls 42 e segs.

A rematar essa alegação de recurso ofereceu o recorrente as con-
clusões que assim se podem sintetizar:

a) A contribuição predial é devida pelo proprietário e possuidor
da fracção predial em causa, que é a referida cooperativa e não o
recorrente, em relação ao qual há, assim, «erro de tributação, sem
qualquer fundamento fáctico-jurídico ou legal».

b) A isenção da contribuição predial sub judice, legal e tempes-
tivamente requerida pela dita cooperativa, é de deferimento auto-
mático e oficioso e transmite-se automaticamente ao possuidor, dono
ou utente de facto, «mesmo sem justo título, ou ao novo proprietário»
da fracção predial, a qual, «como alegado, até ao ano de 1995, inclusive,
está em absoluto isenta do pagamento da contribuição predial e mor-
mente da impugnada».

c) A 1.a instância cometeu manifesta violação da lei substantiva
e erro de interpretação e de aplicação das normas pertinentes, «tendo
assim a 2.a instância o poder-dever jurídico de fazer séria censura
da prova produzida, em favor do ora alegante», ”pelo que se está
assim perante concreta ilegalidade e errado apuramento da situação
tributária da alegante, não havendo legal ou real fundamento, de
direito ou de facto, para tal incidência, tributação e liquidação da
contribuição predial impugnada”.

d) A não se entender assim, então tem de concluir-se que «a isenção
da contribuição predial impugnada e concedida à aludida Cooperativa
Aldeia Nova, CRL, tem de ter-se por legalmente transmitida ao ora
alegante, vigorante assim até ao ano de 1995, por isso assim resultar
clara e inequivocamente dos normativos legais aplicáveis e citados”.

Não houve contra-alegação.
Neste STA o Mo Po emitiu parecer no sentido do provimento do

recurso.
2. A instância julgou provado o seguinte:
A — ”A Cooperativa de Habitação e Construção Económica Aldeia

Nova, CRL, é uma sociedade cooperativa de responsabilidade limitada
cujo objecto social principal é a construção ou a sua promoção e
a aquisição de fogos para habitação dos seus cooperadores e a sua
criação e gestão de serviços comuns mormente os de reparação ou
remodelação de fogos (vd. arto 5.o, n.o 1 dos estatutos — fls. 11)”.

B — ”No desenvolvimento da sua finalidade social, aquela coo-
perativa construiu o prédio inscrito na matriz sob o artigo n.o 3236,
do qual faz parte a fracção N que deu origem à liquidação aqui
impugnada”.

C — ”Esta fracção foi atribuída ao aqui impugnante cooperante
da referida cooperativa que, pelo menos desde o ano de 1984, faz
dela a sua residência”.

D — ”A licença de habilidade desse prédio e consequentemente
da identificada fracção — foi passada pela Câmara Municipal de Ma-
tosinhos em 23.7.84”.
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E — ”Em 14.9.84, a mencionada cooperativa apresentou um pedido
de isenção de contribuição predial relativo às fracções do referido
prédio”.

F — ”Entre a cooperativa e o impugnante foi celebrado um contrato
que lhe permite [o] uso e fruição e que lhe garante a plena propriedade
da fracção logo que o preço da mesma esteja inteiramente pago”
(cfr. fls. 33, linhas 27 a 30).

3. A questão da competência deste STA em razão da hierarquia
para o recurso é de conhecimento oficioso e prioritário: uma resposta
negativa a essa questão prévia prejudica a apreciação de outra qual-
quer (artos 45o do CPT e 660o, no 2, do CPC).

Ora, no que a tal questão concerne, verifica-se que o recorrente
alega na sua minuta de recurso (fls. 42 e segs.) ser a Cooperativa
de Habitação e Construção Económica Aldeia Nova, CRL, a legítima
”dona e fruidora” da fracção predial cujo rendimento foi objecto
da impugnada liquidação; que essa fracção predial não se encontra
em regime de propriedade resolúvel; e que ”de direito e de facto”
o seu ”uso e fruição” é dessa cooperativa, ”que por mero favor permite
ao recorrente o seu temporário uso gratuito, sem que tal lhe confira
qualquer direito ou posse”.

Esta alegação do recorrente contém, a par de conclusões de natureza
jurídica, determinadas asserções sobre matéria de facto (nomeada-
mente as de que ele só detém o uso temporário e gratuito da dita
fracção predial e por mero favor da referida cooperativa) que con-
tradizem o dado factual constante da sentença de que com tal so-
ciedade celebrou ele um contrato que, além de lhe permitir o uso
e fruição dessa fracção predial, lhe garante a sua plena propriedade
logo que o respectivo preço esteja totalmente pago.

Na verdade, não é possível conciliar estas divergentes afirmações
do recorrente e da sentença sobre matéria de facto: se, como a sentença
afirma, foi celebrado tal contrato (que, sob pena de se contraditar
esse veredicto factual do juiz, não se pode presumir ferido de nu-
lidade), não há ”favor” nem ”uso temporário e gratuito” mas antes
transmissão onerosa e condicional do direito de propriedade a favor
do ora recorrente (cfr. arto 1307o do Cód. Civil, que consagra a figura
da propriedade resolúvel).

Assim, impõe-se proceder a nova indagação e decisão sobre essa
pertinente matéria de facto, uma vez que a lei dá ao recorrente o
direito a uma reapreciação da prova em 2a instância.

Porém, tal reapreciação não cabe a este STA e sim ao Tribunal
Tributário de 2a Instância, que é, pois, o competente em razão da
hierarquia para conhecer deste recurso que, interposto da 1a instância,
não se restringe a matéria de direito (cfr. arto 167o do CPT).

4. Pelo exposto, acordam em declarar esta Secção do STA incom-
petente em razão da hierarquia para conhecer do recurso e para
tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça e procuradoria de, res-
pectivamente, 15.000$00 e 5.000$00 (§ único do arto 5o, por remissão
do § 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Agostinho Castro Martins (Re-
lator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. – Fui pre-
sente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Falta de notificação do parecer final do Mo Po. Nulidade.
Aclaração. Artos 201o e 669o do Código de Processo Civil.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não constitui nulidade a falta de notificação às partes
do parecer final do MoPo, a menos que levante qualquer
questão que obste ao conhecimento do recurso, uma vez
que não existe lei que o imponha;

II — De qualquer modo, nulidade só poderia existir se a omis-
são pudesse influenciar a decisão, o que nunca poderia
verificar-se;

III — Deve ser indeferido pedido de aclaração de acórdão se
o interessado se limita a manifestar a sua discordância
com o decidido e não explicita qualquer obscuridade ou
ambiguidade que deva ser esclarecida.

Recurso n.o 17 655. Recorrente: Manuel Rebelo Cardona, na qua-
lidade de ex-Administrador da Falência de Transportes Armando
Guimarães, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator,
EXMo. CONSo. Dr. Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I — Manuel Rebelo Cardona, advogado, com os demais elementos
de identificação dos autos, veio a fls. 144 e segs. arguir a nulidade
traduzida na falta de notificação do parecer do Mo Po e pedir a acla-
ração do acórdão de 12.10.94, a fls. 130 e seg., que negou provimento
ao recurso por ele interposto da sentença do M.mo Juiz do Tribunal
Tributário de Viseu de 1.3.93, a fls. 103 e segs, a qual julgou im-
procedente a impugnação que o mesmo deduzira contra a liquidação
de Imposto de Mais-Valias no montante de 412 079$00 e juros com-
pensatórios feita pela Repartição de Finanças de Vila Rela.

Começa o requerente por alegar que o acórdão ”foi mais papista
que o Papa”, pois foi contra o parecer da própria Fazenda Pública
e do MoPo, o qual, aliás, não lhe foi dado a conhecer, pelo que
deve retroceder-se ao ponto de lhe ser dada cópia do dito parecer.
Depois, alega que existe contradição, que merece ser esclarecida, entre
o decidido e as disposições legais e princípios comummente aceites
no que concerne à vexata quaestio da extinção da sociedade, ou seja,
quando a saber se ele se extingue no momento da dissolução se no
final da liquidação, sendo certo que o assunto está hoje resolvido
no arto 170o do Código das Sociedades Comerciais. Assim, torna-se
necessário esclarecer o porquê de o acórdão ter aplicado ao admi-
nistrador da massa falida as disposições dos artos 130o e segs. do
Código das Sociedades Comerciais, esquecendo que a falência importa
antes uma liquidação em benefício dos credores, um deles a Fazenda
Nacional recorrida. Por lei, a sociedade falida dissolve-se, sendo obri-
gatório o registo da declaração de falência, e os actos posteriores
da liquidação são os impostos pelo Código de Processo Civil, onde
vêm atribuídas as competência do administrador, em substituição do
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arto 57o do Código das Falências posto em vigor pelo DL no 25 981,
de 28.10.1935. Ora, é por demais evidente que, face ao C.P.Civil,
o administrador de falência não tem qualquer responsabilidade sub-
sidiária no pagamento de impostos, contribuições, multas e quaisquer
outras dívidas ao Estado ou à Segurança Social, uma vez que tenha
apresentado em tempo útil as suas contas finais de liquidação, com
o parecer prévio do síndico, com a respectiva apreciação. Tais contas
têm que ser notificadas, como foram, ao representante da Fazenda
Pública. Obtido o trânsito em julgado da sentença, qualquer alteração
a essas contas ou a rateio ou à obtenção de reconhecimento de novo
crédito só pode ser obtido através da acção a propor contra o ad-
ministrador e os credores. Ora, contraditoriamente, o acórdão cita
os artos 137o e segs. do Código das Sociedades Comerciais, espe-
cialmente os artos 146o, no 2, 147o e 152o

A Fazenda Pública veio a fls. 150 dizer que não é verdade que
tenha concordado com a posição do ora requerente — apenas con-
cordou a fls. 117 que lhe fosse entregue cópia dactilografada da sen-
tença — que o parecer do MoPo de fls. 127 não tinha que ser notificado
ao recorrente e que toda a argumentação do requerente não visa
obter qualquer esclarecimento do acórdão mas pôr em causa a decisão,
o que apenas poderá ser obtido por via de recurso. Igual posição
adoptou o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II — Flui do exposto que duas são as questões submetidas à apre-

ciação do tribunal. A primeira é a invocada nulidade consistente no
facto de o recorrente não ter sido notificado do parecer do MoPo.
A segunda, é o pedido de esclarecimento do acórdão. Vejamos.

III — 1 — No que concerne à invocada nulidade, convém esclarecer
desde logo que não se trata de uma anulidade de sentença, a que
é aplicável o disposto no arto 668o do Código de Processo Civil, ex
vi dos artos 732o e 716o, do mesmo código mas antes de uma nulidade
processual, regulada no arto 201o, no 1, do mesmo diploma.

Ora, não assiste qualquer razão ao requerente. Com efeito, em
parte alguma a lei obriga a notificar às partes do MoPo, elaborado
ao abrigo do disposto no arto 109o da Lei do Processo nos Tribunais
Administrativos, aprovada pelo DL no 267/85, de 16 de Julho, aplicável
aos recursos na jurisdição por força do arto 131o, no 1, do mesmo
diploma.

Diferente poderia ser o caso se o MoPo suscitasse alguma questão
que obstasse ao conhecimento do objecto do recurso — cfr. arto 54o

da citada LPTA, que certa jurisprudência propende a entender ser
aplicável também à jurisdição fiscal.

De qualquer modo, e face ao disposto no no 1 do arto 201o do
C.P.Civil, a falta de notificação do parecer do Mo Po só envolveria
nulidade se essa omissão pudesse influenciar a decisão da causa, o
que nunca poderia verificar-se, uma vez que, pressuposto que o re-
corrente fosse notificado do referido parecer, a verdade é que o pro-
cesso entrava logo na fase de julgamento, não sendo lícito à parte
oferecer mais qualquer requerimento, na sequência do parecer do
MoPo.

Improcede, pois, a arguição de nulidade.
2 — Vejamos agora o pedido de aclaração do acórdão. Também

aqui não assiste razão ao requerente.
Na verdade, a invocada contradição entre o decidido no acórdão

e o disposto na lei e nos princípios comummente aceites que o re-
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querente alega não traduz qualquer obscuridade ou ambiguidade do
acórdão, que deva ser esclarecida, mas antes a discordância do re-
querente com o decidido.

Com efeito, o requerente sustenta que, contrariamente ao enten-
dimento do acórdão, ao caso não é aplicável o disposto nos artos 130o

e segs, do Código das Sociedades Comerciais, mas sim o C.P.Civil,
e que dos princípios gerias resulta que o administrador da falência
não pode ser responsabilizado pelas dívidas da sociedade dissolvida.
Trata-se do ponto de vista do requerente e que traduz a sua dis-
cordância com o acórdão mas que não explicita qualquer obscuridade
ou ambiguidade do aresto que seja necessário eliminar ou esclarecer.

Não há, pois, qualquer esclarecimento a fazer.
Termos em que se acorda em indeferir a arguição de nulidade

e o pedido e esclarecimento.
Custas pelo requerente, com 15 000$00 de taxa de justiça.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — José de Jesus Costa (Rela-
tor) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Júlio Ferreira Tormen-
ta. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Recurso
de decisão jurisdicional. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é incom-
petente em razão da hierarquia para conhecer do recurso
interposto ”per saltum” de decisão de um Tribunal Tri-
butário de 1ª instância se não tem como fundamento
exclusivo matéria de direito, por força do art. 32o no 1
alín. b) do ETAF.

II — Se no quadro conclusivo das alegações se discute também
matéria de facto é competente para o conhecimento do
recurso o Tribunal Tributário de 2a instância, nos termos
do art. 41o alín. a) do ETAF.

Recurso no. 17 789. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Jaime
Nunes e Compa. Ldª.; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Jaime Nunes e Ca. Lda., identificada nos autos, impugnou a con-
tribuição industrial do grupo A e imposto extraordinário sobre lucros
e respectivos juros compensatórios no valor total de 6 231 208$00
que lhe foram liquidados relativos ao exercício de 1987 com o fun-
damento, em síntese, de que o acto tributário não está fundamentado,
não se justificando o abandono do valor probatório da sua conta-
bilidade e fixar-se a matéria colectável por métodos indiciários, com
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base numa amostragem feita por terceiro, sem o controlo da im-
pugnante e que ainda assim está errada.

O Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal ”a quo”,
inconformado com a decisão que julgou procedente a impugnação
sob a consideração de falta de fundamentação na opção da utilização
do método indiciário, interpôs recurso ”per saltum” para este Supremo
Tribunal cujas alegações concluiu do seguinte modo:

1 — Está provado que a impugnante interpôs reclamação para a
Comissão de Revisão do art. 85o do Código de Processo Tributário,
no que foi desatendida.

2 — Está provado que o contribuinte, sobre as questões aqui em
discussão não viu cerceado o seu direito de defesa, uma vez que
usando da fundamentação constante do relatório de fiscalização, re-
correu ao processo de revisão da matéria tributável consagrado nos
arts. 84o e segs. do CPT.

3 — Está provado que os autos conterão todos os elementos ne-
cessários a apreciar o mérito da causa.

4 — Está ainda provado que o douto Tribunal ”a quo” não apreciou
as questões de facto suscitadas na impugnação.

Pede, a final, que a sentença seja revogada e se mantenha o acto
tributário impugnado.

A impugnante, ora recorrida, produziu contra-alegação no sentido
de que não merece provimento o recurso.

O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal emitiu
douto parecer sustentando a incompetência do STA, sendo compe-
tente o Tribunal Tributário de 2a Instância já que o recorrente, nas
conclusões da alegação, afirma factos não referidos na sentença
recorrida.

Ouvida a Representante da Fazenda Pública sobre a questão da
incompetência, manifestou a sua discordância.

Colhidos os vistos legais e, nada obstando, cumpre decidir.
Começar-se-á pela excepção de incompetência do Tribunal sus-

citada pelo Exmo. Magistrado do Ministério Público que, logra prio-
ridade por a competência dos tribunais ser questão de ordem pública
e o seu conhecimento preceder o de outra matéria (arts. 3o da LPTA
e 660o no 1 do CPC ex vi do art. 2o do CPT).

Trata-se de incompetência absoluta em razão da hierarquia que
pode ser arguida pelas partes e deve ser suscitada oficiosamente pelo
Tribunal em qualquer estado do processo enquanto não houver sen-
tença com trânsito em julgado proferido sobre o fundo da causa
(arts. 101o e 102o do CPC por força do art. 169o do CPT).

Importa, para tanto, em analisar a matéria vertida nas conclusões
da alegação, delimitadoras como são do objecto do recurso, como
é entendimento jurisprudencial pacífico apoiado no disposto nos
arts. 684o no 3 e 690o no 3 do CPC, com vista a determinar se o
recorrente discute ou põe em causa matéria de facto fixada pelo Tri-
bunal recorrido caso em que é competente o Tribunal Tributário
de 2a Instância ou se, pelo contrário, o objecto do recurso se reconduz
a matéria exclusivamente de direito, situação em que este STA será
competente.

Operação analítica que demanda o estabelecimento do confronto
da matéria das conclusões com o quadro da matéria de facto dada
como provada o que permitirá concluir se vem questionada tal matéria.

Vejamos.
Deu-se como provado na sentença:
1 — ”A escrita da impugnante foi objecto de fiscalização tributária,

como se vê do relatório de fls. 9 a 26 e 59 a 68, aqui dado por
reproduzido.”
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2 — ”A justificação para a adopção de valores médios de rotação
de stocks diferentes dos resultados na escrita da impugnante é a que
consta do ponto 4.3 desse relatório (fl. 23).”

3 — ”É aos elementos e razão desse relatório que radica a liqui-
dação impugnada”.

Esta foi a matéria de facto em que fundamentou a decisão recorrida.
Como se vê das conclusões da alegação, e na parte que ora interessa,

resulta, textualmente:
”Está provado que a impugnante interpôs reclamação para a Comissão

de Revisão do art. 85.o do Código de Processo Tributário, no que foi
desatendida”.

”Está provado que o contribuinte (. . .) usando da fundamentação
constante do relatório de fiscalização, recorreu ao processo de revisão
da matéria tributável consagrado nos arts. 84.o e segs. do CPT”.

”Está provado que os autos conterão todos os elementos necessários
a apreciar o mérito da causa”.

Há que reconhecer, em primeiro lugar, que estas três afirmações
do recorrente envolvem inequivocamente matéria de facto porque
traduzem ocorrências da vida real e nada têm a ver com a simples
interpretação e aplicação das normas jurídicas.

Por outro lado, ao dizer-se que ”está provado” isto e aquilo e não
logrando tais afirmações qualquer correspondência no elenco factual
fixado na sentença, é de concluir que vem questionada a matéria
de facto.

Por outra palavras, a sentença sob recurso não levou ao probatório
nenhuma matéria de facto que o recorrente afirma estar provada.

Veja-se ainda o confronto entre a 3ª conclusão e a 3ª proposição
da matéria de facto:

Diz o recorrente que ”está provado que os autos conterão todos
os elementos necessários a apreciar o mérito da causa”.

Afirma-se na sentença que ”é aos elementos e razões desse relatório
que radica a liquidação impugnada”.

Ora, estando em causa, como está, nos autos a impugnação da
liquidação, interessa saber quais os elementos do relatório que servem
de suporte à liquidação.

O que não é concretizado na sentença pois a partir daqui passou
a decidir-se de direito.

Por seu turno, ao afirmar-se nas conclusões que ”está provado que
os autos contêm todos os elementos para apreciação do mérito da causa”,
é colocar em sede de recurso questões de facto a exigir julgamento
pelo Tribunal competente.

Tal tarefa, reclamando uma análise crítica dos elementos proba-
tórios carreados aos autos, em suma, um juízo probatório (de prova
livre) escapa à competência do STA que, em casos como o dos autos,
e em obediência ao disposto no n.o 4 do art. 21.o do ETAF apenas
conhece de direito.

E porque a definição do Tribunal competente é prévia em relação
a todas as demais questões que pudessem, eventualmente, suscitar-se
no caso concreto, há-de concluir-se pela prevalência da incompetência
deste Supremo Tribunal.

Para o indispensável julgamento de facto, determinado pelo quadro
conclusivo do recorrente, é competente o Tribunal Tributário de
2.a Instância que nos termos do art. 39.o do ETAF conhece de matéria
de facto e de direito.

Procede, assim, a suscitada questão da incompetência deste Tri-
bunal.
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Face ao exposto, e tendo presente o disposto nos arts. 21.o n.o 4,
32.o n.o 1 alin. b) e 41.o n.o 1 alin. a) do ETAF aprovado pelo Dec.lei
129/84, de 27/4, em consonância, aliás com o estabelecido no art. 167.o
do CPT, acorda-se em declarar incompetente em razão da hierarquia
o Supremo Tribunal Administrativo, cabendo tal competência para
do recurso conhecer ao Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Custas pela recorrida por ter contra-alegado, com taxa de justiça
de 15.000$00 e 40% de procuradoria.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Abílio Bordalo (Relator) — Cas-
tro Martins — Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Impugnação da liquidação. Regularização da dívida fiscal.
Amnistia.

Doutrina que dimana da decisão:

O pagamento do imposto, feito para cumprir a condição da
concessão do benefício da amnistia decretada na Lei 23/91,
de 4.7, não restringe o direito de impugnar a liquidação
do imposto pago.

Recurso n.o 17 903. Recorrente: Maria Angelina Garcia Alves de Oli-
veira; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Er-
nâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença que lhe julgou improcedente a im-
pugnação que havia deduzido contra a liquidação da contribuição
industrial (CI), imposto extraordinário sobre lucros (ISSL) e imposto
complementar dos exercícios de 1986 e 1987, no total de 677 464$00,
veio a Ite Maria Angelina Garcia Alves de Oliveira recorrer, con-
cluindo a sustentar a nulidade da peça recorrida, por omissão de
pronúncia sobre os factos e questões de direito postas nos nos 4a

a 20a da petição inicial e que o conhecimento da legalidade das li-
quidações não é obstaculizado pelo pagamento das colectas impug-
nadas e pelo não pagamento dos juros compensatórios liquidados
com base numa pressuposta legalidade de procedimento, porque a
Administração entende não serem exigíveis nos termos da Lei 23/91.

Teriam sido violados o art. 120o do CPTributário e 660o/2 do
CPCivil.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não merece provimento,
visto que não ocorre nulidade por omissão de pronúncia relativamente
a questão cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outra
— renúncia pela Ite à discussão da legalidade da liquidação por efeito
do pagamento dos impostos liquidados —, sendo que a dita solução
estaria justificada pela jurisprudência maioritária da Secção.
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Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

1 — O rendimento colectável da Ite nos ditos exercícios e as con-
sequentes liquidações dos referidos tributos foram apurados e feitos
nos termos expostos na inf. de fls 10, aqui dada por reproduzida;

2 — A Ite pagou os valores da contribuição e impostos daquelas
liquidações em 30.10.91, beneficiando por isso da amnistia dos juros
respectivos ao abrigo da Lei 23/91, de 4.7;

3 — A Ite foi notificada em 16.12.91 nos termos de fls 41 e 42.
A sentença recorrida veio a julgar improcedente a impugnação

e “procedente a excepção” decorrente do pagamento dos impostos
cuja liquidação a Ite impugnou e que, a tê-la colocado em situação
de beneficiar da amnistia dos juros, significou a aceitação tácita da
liquidação e a renúncia a discutir a sua legalidade.

A solução que decorreu que tal tomada de posição prejudicou,
obviamente, o conhecimento das questões de facto e de direito trazidas
à petição inicial, sem que tal implique vício de limite determinante
de nulidade de sentença, nos termos do art. 660o/2 do CPC.

Vai, pois desatendida, a arguição de nulidade, abrigada no
art. 668o/1/d) do mesmo diploma.

Sobrando, contudo, para conhecer o vício de conteúdo do acto
judicial, de que a Rte também se quis prevalecer, como denota a
alusão ao art. 120o do CPT, que elenca os fundamentos de impugnação
judicial e o seu genérico “qualquer ilegalidade”.

E vem a lume da discussão a debatida questão da repercussão
na impugnação judicial do acto tributário da regularização das si-
tuações tributárias dos impugnantes, ao abrigo dos esquemas legais
de amnistias ou outros identicamente beneficiantes dos contribuintes.

No caso, o benefício respeita aos “juros respectivos ao abrigo da
Lei 23/91, de 4.7”.

Situações de pagamento efectuado com a finalidade recorrente de
obter benefícios previstos em certas leis (de amnistias de infracções,
de concessão de condições especiais de pagamento, como a do pa-
gamento do imposto em prestações, reduções de multa) levantaram
a questão da admissibilidade (ou da possibilidade da lide instaurada)
da impugnação judicial deduzida contra a liquidação do imposto de
tal modo pago (cf. Ac do TP de 22.7.81, em Ap. DR, de 10.7.85,
da Secção de 10.5.89, em AD 337/344 e o mais recente, do Pleno,
de 9.6.93, rec. 13 087, anotações de Teixeira Ribeiro, em RLJ,
anos 123o, p. 14, e 127o, p. 14 e de Ana Paula Dourado e Saldanha
Sanches, em Fisco, nos 16, p. 28 e 18, p. 28, respectivamente).

Fulcral à tomada de posição jurisdicional que entendeu inviabilizada
a impugnação da liquidação do imposto pago como condição do apro-
veitamento dos aludidos benefícios estará a interpretação dada às
leis beneficiantes, tanto porque nestas se descobre a imposição da
renúncia à impugnação aos contribuintes que tiverem optado pelo
esquema de favor, como porque nas ditas leis se vê inscrito o princípio
ubi commoda ibi incommoda ou “um esquema contraprestacional,
do tipo do ut des”, (cf. citado aresto de 9.6.93), que tornaria a opção
pela utilização dos ditos benefícios incompatível com a reacção pro-
cedimental conta a liquidação.

Ora, do exame literal das referidas leis, nomeadamente da usada
no caso em apreço — a Lei de amnistia 23/91, de 4.7; nenhum sentido
textual apoia tal entendimento, porquanto na alínea x) do art. 1o

apenas se condiciona a aplicação da amnistia às infracções às leis

59

fiscais ao pagamento, em determinado tempo, do “imposto ou direitos
e demais imposições e juros de mora porventura devidos”, silencian-
do-se a matéria respeitante ao exercício dos direitos de reclamar e
impugnar a liquidação do imposto que vem a ser pago dentro do
esquema do preceito.

Sendo que a consabida autonomia de que goza o direito processual
de acção perante o direito material ou substantivo, pensada para o
direito privado (cf. Antunes Varela, O Direito de Acção e a sua
natureza jurídica, RLJ 125/329 e sgs e 126o/104), mas extensível ao
direito tributário de acordo com a alínea f) do art. 2o do CPTributário,
não abre perspectivas à orientação conglutinante suposta na aludida
posição jurisprudencial.

E qualquer das vias tentada por esta não vai colher apoios através
da indagação da ratio juris dos preceitos interpretandos.

Logo, a que anuncia a prescrição da renúncia pelo contribuinte
beneficiado do direito de acção (contenciosa ou graciosa) esbarra
com a natureza voluntária do acto, que não se desenha na realidade,
e é de validade duvidosa perante o aniquilamento do direito de acesso
aos tribunais que representaria (quanto ao ponto, cf. posição de Sal-
danha Sanches, lug. cit.). Por isso, e para se furtar à crítica, a pretensa
renúncia não vem tratada como voluntária, implicitamente assentida,
mas como fixação legal, presunção irrefutável, como qualquer outra
presunção juris et de jure.

Reconhecer na lei, no seu silêncio, na ausência de um “mínimo
de correspondência verbal”, uma injunção tão gravosa, preteriria, cla-
ramente, a regra correlativa ao princípio do legislador razoável, con-
sagrada no art. 9o/3 do CCivil, que é “regra sobre regras”, aplicável
a qualquer ramo de direito.

Da outra face argumentativa, basicamente suportada pela suposta
incompatibilidade do uso dos meios de reacção contra a liquidação
do imposto que se veio a pagar para beneficiar de contrapartidas
legais, não é de esperar melhor sucesso.

Contra as vantagens oferecidas pela lei oferece o contribuinte ao
Estado a cobrança imediata das suas receitas, minoradas embora,
mas sem as delongas da incerta e onerosa cobrança coerciva.

Este plano normativo, claramente decorrente da lei, afigurar-se-ia,
é certo, menos proporcionado, visto que o Estado perde e o con-
tribuinte que pagou não faz mais do que cumprir o dever de prestar
concretizado pela liquidação, só que mais apressadamente, em função
da finalidade legal de obtenção célere de receitas estaduais.

Mas se esta desproporção se explica porque é própria da intenção
beneficiante das amnistias ou de regimes especiais de pagamento,
já o mesmo se não diz da desproporção que surdiria, ora contra o
contribuinte, se ao mesmo fosse vedado impugnar ou reclamar, ou
tornada impossível a sequência de instâncias encetadas, sempre que
destes procedimentos viesse a resultar a anulação das liquidações im-
pugnadas, pois, nesta eventualidade, teria solvido o que, a final, não
devia, e que jamais lhe seria restituído.

Perante tal risco, não há que hesitar em não supor nos quadros
legais em análise qualquer restrição ao direito dos contribuintes de
recorrer a juízo ou aos meios graciosos para se defenderem de even-
tuais ilegalidades de que enfermem os respectivos actos tributários
e ao prosseguimento das instâncias encetadas.

Solução que se conforma com o princípio da legalidade (art. 106o/3),
o da garantia dos administrados (art. 268/4) e o direito de acesso
ao direito e aos tribunais (art. 20o/1), consagrados constitucionalmente.
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Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
sentença recorrida, ordenando-se que os autos baixem à 1a instância
para que ali prossigam termos.

Sem custas.

95-1-11. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo (Relator) — João
José Coelho Dias — Abílio Madeira Bordalo. — Fui presente, An-
tónio Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso. Definitividade do acto tributário. Falta de ataque.

Doutrina que dimana da decisão:

Não tendo sido atacado oportunamente o acto tributário, este
firmou-se na ordem jurídica, sendo de improceder o recurso
jurisdicional que o tem por objecto.

Recurso no 17.977 de que é recorrente Organizações Comerciais &
Industriais Aníbal Henriques, Lda. e de que foi Relator o Exmoo.
Conso. Dro. Júlio Tormenta.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do STA:

Organizações Comerciais e Industriais Aníbal Henriques, Lda., com
os sinais dos autos veio, nos termos do no 1 do art. 86o do CIVA,
interpor recurso da fixação definitiva do IVA, no montante de
6.784.707$00 e 2.433.950$00 de juros compensatórios e 203.600$00
de agravamento, com fundamento em preterição de formalidades le-
gais, apontando como violados, o art. 268o da CRP, o art. 1o nos. 2
e 3 do DL. 267/85 de 16.7 e o art. 84o no 3 do CIVA, alegando,
em síntese:

Na sequência de visita dos SFT, foi notificada, em 15.4.88, da li-
quidação adicional de IVA de 6.784.707$00 e 2.433.950$00 de juros
compensatórios, referente ao período de 1/1 a 31/12/86.

Nos termos do art. 84o do CIVA, em reclamação devidamente
fundamentada, dirigida ao Chefe da Rep. Fin. de Tomar, em 29.4.88,
contestou tal liquidação e solicitou a sua anulação.

Face a tal reclamação, veio a liquidação a ser revista e defini-
tivamente fixada em 9.422.257$00 sendo 6.784.707$00 de IVA,
2.433.950$00 de juros compensatórios e 203.600$00 de agravamento.

Desta fixação foi notificada em 9.7.90, pela Rep. Fin. de Tomar,
ut doc. fls. 8 (doc. no 1).

Tal notificação e, em sequência, o acto administrativo de fixação
do imposto são ilegais, por preterição de formalidades legais, “má-
xime” por carência de fundamentação, como alegou na impugnação
judicial oportunamente deduzida.

Por sentença de fls. 172/177 vo, o Senhor Juiz do T.T. de 1a Instância
de Santarém julgou totalmente improcedente tal impugnação.

Inconformada interpôs para este STA o recurso de fls. 180, admitido
(fls. 182).
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Preparado o recurso, produziu a alegação de fls. 192/197, con-
cluindo:

“1 — O acto tributário da liquidação do imposto é nulo por vício
de forma, porquanto a respectiva notificação à recorrente não foi
acompanhada dos fundamentos de facto e de direito da resolução.

Se assim se não entender, então
2 — O acto tributário não é definitivo porque do seu conteúdo

resulta que a A.F. não definiu de vez e imperativamente a situação
jurídica da Recorrente.

3 — A douta sentença sob recurso violou, entre outros, o disposto
nos arts. 268o no 3 da CRP, art. 1o no 1 do D.L. 266-A/77 de 17/6,
30o do D.L. 267/85 de 16/7 e 88o no 3 do CIVA”.

Em contra-alegações de fls. 199/202, a ilustre RFP junto deste Tri-
bunal concluiu pela improcedência do recurso.

Ouvido, o ilustre PGA emitiu parecer no sentido do não provimento
do recurso.

Correram-se os vistos.
Em sede fáctica, vem assente:
“1 — Na sequência de fiscalização de que foi objecto a impugnante,

o Chefe da R.F. de Tomar liquidou-lhe adicionalmente IVA no mon-
tante de 6.784.707$00 e juros compensatórios de 2.433.950$00, re-
ferentes ao período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1986.

2 — A liquidação foi notificada à impugnante em 15/4 de 1988.
3 — A contribuinte reclamou junto do CR em 29/4/88 e pediu a

anulação da liquidação, pedido indeferido.
4 — Em consequência, o processo foi remetido à Comissão Distrital

de Revisão, que apreciou a reclamação e deliberou, fixando o imposto
de 6.784.707$00, juros compensatórios de 2.433.950$00 e 203.600$00
de agravamento.

5 — Da fixação definitiva foi a impugnante notificada em 9/7/90,
pela R.F. de Tomar, por carta registada com aviso de recepção, ut
fls. 159 a 160 v.

6 — A deliberação da C.D.R foi consignada na acta no 56, foto-
copiada a fls. 164 e v. e estribou-se na informação prestada pelos
SFT.

7 — Na sequência de pedido da impugnante, a RF facultou-lhe
fotocópias na informação dos SFT.

8 — A reclamação foi remetida pela R.F para apreciação da CDR,
por oficio de 4 de Maio de 1988 (fls. 208) da impugnação 1/92.

Isto posto:
Lida com atenção a sentença recorrida apura-se que a impugnação

foi julgada improcedente desde logo porque deduzida fora do prazo
legal, sendo que “em bom rigor deveria a Recorrente ter visto o
recurso impugnatório soçobrar liminarmente”.

Ora, como bem sustenta a Exa. RFP, a Recorrente limita o recurso
à nulidade do acto tributário e à falta de definitividade desse acto,
olvidando aquela pronúncia da sentença.

Mas, deixando, como a Recorrente deixou firmar-se na ordem ju-
rídica tal decisão, não pode o tribunal apreciar as questões que ela
levou às conclusões da sua alegação, por manifesta impossibilidade
lógico processual.

Como assim, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente com a procuradoria de 60%.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Júlio Ferreira Tormenta (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, António Mota
Salgado.
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Acórdão de 11 de janeiro de 1995.

Assunto:

Imposto sobre sucessões e doações. Revista. Transmissão
onerosa.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O STA, funcionando como Tribunal de revista só conhece
matéria de direito.

2 — A sua função é aplicar à matéria de facto apurada pelas
instâncias o direito correspondente.

3 — Não havendo transmissão gratuita - mas onerosa - não
há lugar à incidência do imposto sobre sucessões e
doações.

RECURSO No 18.022 em que é recorrente Fazenda Pública e re-
corrido Centro de Diagnóstico e Investigação Médico-Cirúrgico Ma-
ria de Lurdes Ferreira de Silva de Carvalho, Lda e de que foi
relator o Exmo Sr. Conso Dr. RODRIGUES PARDAL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário:

O Centro de Diagnóstico e Investigação Médico-Cirúrgico Maria
de Lurdes Ferreira da Silva Carvalho, Lda, cont. f. 500330719, com
sede na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 112, Coimbra,
veio impugnar a liquidação do imposto sobre as sucessões e doações
efectuadas no processo do imposto sucessório no 37739, instaurado
na 1a Repartição de Finanças do Concelho de Coimbra, do montante
de 201736664$, nos termos seguintes:

Aquele processo de imposto sucessório foi instaurado pelo facto
do Dr. Mário Fernando Canelas Figueiredo e esposa Maria Amélia
Martins Brandão Figueiredo por terem cedido à impugnante, por
escritura de 30.12.76, um conjunto indefinido de utensílios e aparelhos
que equiparam o Laboratório de Bioquímica Dr. Mário Canelas, que
tinha a sua sede na Rua da República, 276, na Figueira da Foz,
servindo tal cessão para equipar o laboratório da impugnante.

Tal escritura apenas transmitiu efectivamente e de forma onerosa
o direito ao nome e ao exclusivo do ”Laboratório da Bioquímica
Dr. Mário Canelas”.

O uso de algum ou alguns dos utensílios que equipavam o labo-
ratório Dr. Mário Canelas já tinha sido cedido anteriormente na altura
em que começou a trabalhar no Centro de Diagnóstico.

Para a realização do seu trabalho de análises clínicas nesse centro,
o Dr. Mário Canelas apenas cedeu gratuitamente o uso de um conjunto
de absorção atómica, lâmpada de absorção atómica e um fluorómetro.

Bastava comparar o valor tributável de 14.350.000$ com os valores
referidos nos mapas 6 e 7 das reintegrações e amortizações conta-
bilizadas na alínea c) do art. 45 do Cod. da Cont. Ind. (CIC), para
o processo de imposto sucessório expressamente remete, de 1.371.445$
e 811.611$ para se dar conta do erro de interpretação daquela
estrutura.

Acontece que a informação dos serviços de Fiscalização Tributária
de 12.01.87 que elenca os bens e os seus valores, considerados no
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apuramento do valor tributável, dá um salto no escuro ao tomar como
recebidos os bens que então faziam parte do activo imobilizado.

O digno representante da Fazenda Pública manifesta-se, na sua
resposta, pela improcedência da impugnação.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário da 1a instância de Coimbra julgou
a impugnação improcedente por incompetência do tribunal, por per-
tencer aos tribunais comuns a declaração de invalidado dos efeitos
não queridos e atribuídos ao negócio jurídico.

A impugnante não se conformando com o teor da sentença pro-
ferida, interpôs recurso para o Tribunal Tributário de 2a Instância,
com o fundamento de que se operou uma transmissão onerosa, de-
vendo a impugnação ser julgada procedente a impugnação por ine-
xistência dos factos tributários.

O digno representante da Fazenda Pública não contra-alegou.
O Senhor Procurador-Geral-Adjunto é de parecer que o recurso

merece provimento.
O Tribunal Tributário de 2a Instância, por acórdão de 29.6.93, con-

cedeu provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, anu-
lando a liquidação impugnada por não haver transmissão gratuita
dos bens móveis.

O digno representante da Fazenda Pública interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as conclusões seguintes:

1. Em 3.7.78, foi levantado auto de notícia pela não participação
nos termos do art. 60, do CSISSD.

2. Por escritura lavrada, em 30.12.76, o Dr. Mário Fernando Canela
de Figueiredo e mulher facultaram a título gratuito o uso de utensílios
e aparelhagem que equipava o Laboratório Bioquímica Dr. Mário
Canelas, a R, Centro de Diagnóstico e Investigação Médico Cirúrgico.

3. Pela mesma escritura transmitiu à R. o direito ao nome e seu
uso exclusivo pela quantia de 2.500.000$.

4. O representante da R declarou nessa escritura que aceitava as
transmissões que lhe foram feitos no no 2 e obrigava-se a cumprir
tudo o que ficou exarada (v. docs. a fls. 14 a 18 dos autos).

5. O Serviço de fiscalização informou, em 12.1.87, quais os bens
que foram objecto de transmissão a título gratuito e respectivos valores
(cfr. doc. de fls. 99 dos autos).

6. A liquidação do imposto teve por base o valor tributável de
14.350.000$.

7. Perante o probatório, o Tribunal Tributário de 2a Instância acor-
dam em conceder provimento ao recurso, anulando, consequente-
mente, o imposto liquidado.

8. O douto acórdão recorrido, fez em nosso entender, uma errada
interpretação da lei, porquanto,

A) A obrigação do imposto nasce no momento da transmissão
real e efectiva de bens, ou do seu aproveitamento pelo uso na definição
contida no art. 1484, no 1, do CC.

O acto da tributação é um acto administrativo unilateral motivado
pela verificação de um facto ou situação material prevista na lei como
objecto de incidência fiscal.

Para a sua válida existência basta que dele conste a descrição dos
elementos que no caso concreto integram o facto tributário.

B) O problema equacionado consiste pois, em decidir se na hipótese
sub judice se está ou não perante uma liberalidade ou doação, re-
sultante necessariamente da solução encontrada a legalidade ou ile-
galidade da tributação impugnada.
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C) A Jurisprudência do STA tem decidido que, no direito fiscal,
o que releva é o conceito económico inerente a toda a transmissão
gratuita de bens, não interessando o meio pelo qual se opera essa
transmissão nem a forma que revista.

Assim, nos termos do art. 3 do CSISSD, o imposto incide sobre
as transmissões, a titulo gratuito, de bens mobiliários.

D) Por seu turno, o art. 9, no 1, do citado Código prescreve que
estão sujeitas a imposto sobre sucessões e doações as transmissões
por doação ou sucessão hereditária, ainda que realizadas sobre a forma
de constituição de créditos ou desistências ou renúncia a direitos
preexistentes.

E) Daqui resulta que o problema dos autos terá de ser equacionado
e resolvido em sede de transmissão de bens e sua gratuitidade.

Assim, resulta dos arts. 1 e 3 do CSISSD que, para efeitos de
imposto sobre sucessões e doações existe uma doação ou liberalidade
sempre que um património é enriquecido com a transferência de
bens ou valores constitutivos de outro património, sem que a essa
transferência corresponda qualquer contrapartida ou compensação,
dado que tal se verifique, logo se gera uma situação tributável.

F) Os utensílios e aparelhagem passaram a equipar e a ser utilizados
pela R, fazendo parte do seu activo imobilizado, pelo que verificado
está o pressuposto do facto tributário: ”a transmissão de bens”.

Logo, o que despoletou a liquidação não foi a liberdade mas sim
a transmissão patrimonial operada e a sua gratuitidade e por isso
essa transferência não podia deixar de ser passível de imposto su-
cessório nos termos dos arts. 1 e 3 do citado Código, uma vez que
o prazo é de 20 anos, art. 92 do CSISSD.

9. Em face do exposto, somos levados a concluir que é de manter
o acto de liquidação, porque efectuado de acordo com todos os pre-
ceitos legais.

10. Assim, o douto acórdão de que se recorre violou os arts. 1,
3, 9, 60, 82 e 92, todos do CSISSD.

Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente,
revogando-se o acórdão recorrido.

A alegante não contra-alegou.
O distinto representante do magistrado do Ministério Público é

de parecer que o recurso não merece provimento por não ter havido
transmissão dos bens mas apenas cedência do seu uso gratuito, só
ocorrendo posteriormente a transmissão da propriedade dos mesmos,
isto é, o acórdão recorrido deu por assente que os bens referidos,
cedidos a título gratuito, não saíram do património do Dr. Mário
Canelas e que, com a cedência, não houve, consequentemente, en-
riquecimento do património dos R.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. O acórdão recorrido deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) Por escritura pública lavrada, em 30.12.76, no 3o Cartório Notarial

de Coimbra, o Dr. Mário Fernando Canelas de Figueiredo disse que
sob o nome, que não se acha registado, de ”Laboratório de Bioquímica
Dr. Mário Canelas”, funcionou na Rua da República, no 276, Figueira
da Foz, um estabelecimento comercial, cuja actividade consistia na
realização de análises bioquímicas e clínicas e que era por si explorado.
Declarou que, mantendo embora a propriedade dos utensílios e apa-
relhagem que equipavam aquele estabelecimento mas cujo uso foi
facultado, a título gratuito, à impugnante - ora R - e tendo renunciado
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ao arrendamento das instalações do citado estabelecimento, continua
a pertencer-lhe o direito ao nome do mesmo, direito que se com-
promete a ceder à R, conforme deliberação tomada em assembleia
geral. Mais declarou que, por aquela escritura transmitia à R o direito
ao nome, e ao seu exclusivo, de ”Laboratório de Bioquímica Dr.
Mário Canelas”, pela quantia de 2.500.000$.

b) O representante da R declarou nessa escritura que aceitava
as transmissões que lhe foram feitas e obrigava-se a cumprir tudo
o que ficou exarado.

c) O Serviço de Fiscalização Tributário informou, em 12.1.87, quais
os bens que foram objecto de cedência a título gratuito e respectivos
valores, e foi com base nessa informação que a repartição de finanças
procedeu à liquidação.

d) A identificação dos bens e respectivos valores indicados foi co-
lhida pelos agentes de fiscalização a partir da factura certificada a
fls. 99, emitido pelo Dr. Mário Canelas.

e) Em 31.12.83, a R deliberou, em assembleia geral adquirir o
equipamento constante de tal factos, pelo preço dela constante.

f) Tais bens só passaram a fazer parte do imobilizado da R a partir
desta data bem como a constar dos mapas de amortizações e rein-
tegrações apresentadas pela R nos termos do CCI.

g) Antes dessa deliberação, o Dr. Mário Canelas apenas tinha per-
mitido à R, para quem executava trabalhos de análises, a utilização
de um conjunto de absorção atómica, lâmpadas de absorção atómica
e um fluorómetro que lhe pertenciam, havendo para tanto deslocado
tal aparelhagem do seu laboratório sito na Figueira da Foz para a
sede da R em Coimbra.

2. Do relatado ressalta que está provado - este STA, como tribunal
de revista, só conhece de matéria de direito (art. 21, no 4, do
ETAF) - quer pelo Tribunal de 1a instância quer pelo Tribunal Tri-
butário de 2a Instância que não houve qualquer transmissão económica
gratuita do usufruto dos bens do laboratório da titularidade do pa-
trimónio do Dr. Mário Canelas para o da impugnante, mas apenas
uma transmissão onerosa e ocorrida em momento posterior.

O acórdão recorrido deu ainda como provado que os bens referidos
nos autos passaram a fazer parte do imobilizado da impugnante a
partir da deliberação de 31.12.83 em que ela adquiriu tais bens e
que antes dessa data o Dr. Mário Canelas apenas tinha permitido
à impugnante a utilização de alguns aparelhos que transferiu para
a sua sede em Coimbra, concluindo-se que, com a escritura de 30.12.76,
não houve transmissão dos bens mas apenas cedência do seu uso
gratuito, ocorrendo só posteriormente a transmissão dos bens.

O acórdão recorrido não deu como provada a existência de qualquer
liberalidade ou doação de bens do património do Dr. Mário Canelas
para o da impugnante.

Não está provada a transmissão de bens a título de gratuidade,
pois não implica transmissão a cedência do uso a título gratuito, pois
como se diz na escritura de 30.12.76, o cedente mantinha a propriedade
dos utensílios e aparelhagem que equipavam o estabelecimento.

Por outro lado, está provado que a aquisição foi efectuada a título
oneroso como consta da escritura e da deliberação com base no preço
referido na mencionada factura.

Quer dizer: este Supremo Tribunal como tribunal de revista não
conhece matéria de facto, conhecendo só de questões de direito. As
questões de facto ficaram definitivamente definidas com o acórdão
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do Tribunal recorrido (arts. 21, no 4, 32, no1, alínea b), e 41, no1,
alínea a), do ETAF e 167 do CPT). A sua função é aplicar à matéria
de facto apurada pelas instâncias o direito correspondente, o regime
jurídico adequado.

Assim, ficou provado que houve transmissão de bens mas não a
título gratuito, antes título oneroso.

Não havendo transmissão gratuita, não é aplicável o disposto nos
arts. 1, 3 e 9, no 1, do CSISSD e, por consequência, não há lugar
a incidência do imposto sobre sucessões e doações pelo que a li-
quidação impugnada é ilegal.

3. Em face do exposto, o acórdão recorrido não merece censura
pelo que deve ser mantido, não tendo qualquer êxito as conclusões
alinhadas pelo Recorrente.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, confirmar o acórdão recorrido.

Não são devidas custas (art. 2 da tabela de Custas no STA).

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho
Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial - natureza do prazo para a sua dedução.
Aplicação das leis no tempo. Arto 49o do CPT. Lei
inovadora.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na vigência dos artos 51o do RSTA do CPCI, a juris-
prudência dominante era no sentido de que o prazo da
impugnação judicial, como o de recurso contencioso em
geral, assumia o carácter de prazo judicial ou processual,
aplicando-se-lhe, por isso, o disposto no no 3 do arto 144o

do CPC.
2 — Porém, com a entrada em vigor do no 2 do arto 28 da

LPTA e do arto 49o do CPT, ficou legalmente estabelecido
que o dito prazo tem natureza substantiva e não adjectiva,
pelo que deixou de lhe ser aplicável aquela disposição
do CPC.

3 — O referido preceito do arto 49o do CPT, bem como o
do arto 28o da LPTA, não reveste a categoria de ”lei
interpretativa”, mas, antes, a de ”lei inovadora”, pelo que
”só dispõe para o futuro” (arto 12o, no 1, do Código
Civil).

Recurso n.o 18 139; Recorrente: Confeitaria Elvina, Lda.; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: o EXMo. CONSo. Dr. Santos Serra.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Confeitaria Elvira, Lda., deduziu impugnação judicial do imposto
de transações que, no montante de 358 811$00 e com referência ao
ano de 1977, lhe fora efectuada pela Repartição de Finanças da Ama-
dora, alegando, como fundamento, inexistência de facto tributário
e vício de forma, e solicitando, como pedido, a anulação do acto
impugnado.

Por sentença de 19 de Dezembro de 1986, lavrada pelo Meritíssimo
Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (5o Juízo),
a impugnação foi julgada procedente.

Não se conformando com o decidido, a Fazenda Pública interpôs
o respectivo recurso, para concluir que a ”petição deveria ter sido
rejeitada liminarmente”, por alegada ”extemporaneidade”, e que ”a
situação fáctica não é contenciosamente impugnável, por força do
disposto no arto 18o do CIT”.

Por acórdão de 15-6-93, o Tribunal Tributário de 2.a Instância con-
cedeu provimento àquele recurso, assim revogando a sentença então
recorrida, e, considerando ”procedente a excepção peremptória da
caducidade do prazo para impugnação” julgou esta improcedente.

A impugnante não acatou este julgado e daí o presente recurso,
em cuja alegação está patente o seguinte quadro de conclusões:

”1. A contagem do prazo, no caso sub judice, deve ser aferida
como se de um prazo judicial se tratasse;

2. Dado a impugnação ter a natureza de um recurso contencioso
com a finalidade de obter a anulação de um acto tributário;

3. Havendo - consequentemente - lugar à aplicação do normativo
consbstanciado no no 3 do arto 144o do Cod. Proc. Civil, contrariamente
ao sustentado no douto acórdão ora sob recurso;

4. Assim, pelos fundamentos expostos ... deve o presente recurso
ser julgado procedente e revogado o acórdão recorrido, com o que
se fará Justiça”.

A Fazenda Pública contra-alegou, para defender a tese do acórdão
recorrido e, deste modo, terminar a sustentar a improcedência do
recurso.

O Ministério Público, por sua vez, tendo em conta que a impugnação
”sub judicio” foi deduzida numa altura em que o entendimento ju-
risprudencial era o de que o prazo previsto no arto 89o do CPCI
se contava de acordo com as regras do arto 144o do CPCivil, emitiu
parecer no sentido do provimento do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
A instância recorrida considerou provados estes factos:
”O imposto e os juros compensatórios impugnados foram debitados

ao Tesoureiro da Fazenda Pública da Amadora em 13.10.81 para
cobrança virtual, pelo conhecimento no 28”; e

”A impugnação judicial deu entrada na Repartição de Finanças
da Amadora em 17.2.82”.

Exposta a factualidade, que o tribunal ”a quo” teve por relevante,
passemos a indagar da solução jurídica adequada para a questão que
vem suscitada e que é, no fundo, a de saber qual a natureza - sub-
stantiva ou judicial - do prazo para a dedução de impugnação.

O problema tem dividido, quer a doutrina, quer a jurisprudência,
na procura da sua resolução.
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E, consoante a impugnação judicial é perspectiva como acção ou
como recurso, assim também o prazo da sua interposição é tido como
de direito substantivo ou como de direito adjectivo (cfr., para a pri-
meira tese, Cardoso da Mota, in Esboço Teórico do C.C.I, II, pag. 157,
Afonso Queiró, in Rev. Leg. Jur., anos 115o, pag. 180, e 116o, pag. 301,
Manuel de Andrade, in Noções Elementares de Processo Civil, pag. 8
e segs., e Acs. STA, de 26-4-67, A.D. 66, pag. 999, e de 19-1-83,
A.D. 258, pag. 777; e, para a segunda, Alberto Xavier, in Aspectos
Fundamentais do Contencioso Tributário, pags. 43 e segs., Rodrigues
Pardal, in Questões de Processo Fiscal, III, pag. 140, Cardoso da
Costa, in Direito Fiscal, pag. 280, e Acs. STA, de 19-5-76, A.D. 178,
pag. 1278, de 28-3-79, A.D. 214, pag. 863, e de 13-11-85, A.D. 289,
pag. 43).

Na vigência do arto 51o do Regulamento do Supremo Tribunal
Administrativo e do arto 89o do Código de Processo das Contribuições
e Impostos, a jurisprudência dominante, com o apoio de Marcello
Caetano (Manual de Direito Administrativo, Vol. II, 9a edição,
pags. 1366 e 1367), era no sentido de que o prazo da impugnação
judicial, como o do recurso contencioso em geral, assumida o carácter
de prazo judicial ou processual, aplicando-se-lhe, por isso, o disposto
no no 3 do arto 144o do CPC, ou seja, suspendendo-se o respectivo
prazo durante as férias, sábados, domingos e dias feriados (cfr., por
todos, Acs. STA, 1a Secção, de 8-1-82, A.D. 245-592, e, 2a Secção,
de 25-2-87, AD 311-1421).

Porém, com a entrada em vigor do no 2 do arto 28o da Lei de
Processo nos Tribunais Administrativos (Decreto-Lei no 267/85, de
16 de Julho), ficou legalmente estabelecido o modo de contagem
do prazo de interposição de recursos contenciosos de actos anuláveis
(aqui, a lei fala apenas de ”actos anuláveis”, e bem, pois os actos
nulos são impugnáveis ”a todo o tempo” - cfr. arto 134o, no 2, do
Código do Procedimento Administrativo).

Tal prazo, diz expressamente a lei, conta-se ”nos termos do ar-
tigo 279o do Código Civil”, portanto, um prazo de direito substantivo,
de caducidade de acção.

E esse modo de contagem impõe-se tanto no contencioso admi-
nistrativo propriamente dito como no contencioso tributário, sabido
que este constitui um ramo daquele e que a impugnação judicial
é concebida como verdadeiro ”recurso contencioso de anulação”, ape-
lidada, aliás, de ”recurso” no arto 62o, no 1, alínea a), do Estatuto
dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Decreto-Lei n.o 129/84, de
27 de Abril).

Quer isto dizer que a LPTA consagrou a tese que afirmava ser
de caducidade o prazo de interposição do recurso contencioso, no
entendimento de que não pode haver um prazo judicial onde ainda
não há processo pendente em órgão jurisdicional, que apenas se inicia
com a apresentação da petição de recurso/impugnação.

(Neste sentido, Acs. STA, de 30-05-90, AD 367, pag. 888, e de
28-04-93, AD 386, pag. 182).

O que veio a ser confirmado pelo Código de Processo Tributário,
que, no seu arto 49o, nos 1 e 2, manda contar o prazo para dedução
de impugnação judicial “de acordo com as regras do artigo 279o do
Código Civil”.

Em suma, a partir da entrada em vigor quer da LPTA, quer do
CPT, o prazo de impugnação judicial — como, aliás, o do recurso
contencioso de anulação, em geral — tem natureza substantiva e não
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adjectiva, pelo que não lhe é aplicável o disposto no n.o 3 do art.o 144.o
do CPC, mas, antes, o preceituado no art.o 279.o do CC e, em con-
sequência, tal prazo não se suspende durante as férias, sábados, do-
mingos e dias feriados.

Todavia, para completar o quadro jurídico onde se retrata o pro-
blema equacionado, resta-nos saber se é ou não de seguir o caminho
apontado pelo acórdão sob censura, que a ora recorrida Fazenda
Pública logo se dispôs a acompanhar, no sentido de que ”o art.o 49.o,
n.os 1 e 2, do Código de Processo Tributário tem a natureza de lei
interpretativa, pelo que se integra no art.o 89o do C.P.C.I.”.

Esta asserção — produzida, aliás, naquele aresto, em jeito mera-
mente conclusivo — não se mostra alicerçada no que quer que seja,
nem para a mesma se vislumbra qualquer argumento válido.

Pelo contrário, a razão de ser do referenciado art.o 49.o inculca
seguramente tratar-se, antes, de uma norma inovadora, portanto, não
“interpretativa”.

É que o legislador do CPT, tal como o da LPTA, ciente do falado
”conflito”, na doutrina, tomou abertamente posição sobre o assunto
ao optar, como optou, por uma das teses em confronto, assim so-
lucionando, pela via legislativa, e de modo definitivo, um problema
que desde há muito tempo se arrastava em discussão entre os referidos
autores.

Por conseguinte, estamas perante um preceito ”novo”, que, como
tal, ”só dispõe para o futuro” (art.o 12.o, n.o 1, do Código Civil).

De sorte que se nos impõe localizar no tempo a dedução da im-
pugnação judicial em causa a fim de, em face da lei então vigente
e da corrente jurisprudencial que ao abrigo da mesma se formou,
ser determinada a natureza do prazo para essa dedução, tudo com
vista a ajuizar da tempestividade da impugnação.

Ora, como decorre do relatado, a petição da impugnação judicial,
constante dos presentes autos, ”deu entrada na Repartição de Finanças
da Amadora em 17.2.82”, portanto, numa altura em que estavam
em vigor os art.os 51.o do RSTA e 89.o do CPCI, e em que a ju-
risprudência dominante era no sentido de que o prazo da impugnação
assumia o carácter de prazo judicial ou processual, aplicando-se-lhe,
por isso, o disposto no n.o 3 do art.o 144.o do CPC.

Sendo certo que, por outro lado, com atinência ao caso vertente,
aquele art.o 89.o, alínea a), estabelecia que a impugnação judicial
seria «apresentada na repartição de finanças no prazo de 90 dias
contados. . .do dia imediato ao da abertura do cofre para a cobrança
das contribuições e impostos”.

Perante isto, e sabendo-se que ”o imposto e os juros impugnados
foram debitados ao Tesoureiro da Fazenda Pública da Amadora em
13.10.81 para cobrança virtual. . .», forçoso será reconhecer que, em
17.2.82, data da apresentação da impugnação em referência, ainda
não estava esgotado o prazo de 90 dias, legalmente fixado para esse
efeito, com o necessário desconto das férias, sábados, domingos e
dias feriados, que se interpuseram.

O que equivale a concluir pela tempestividade da deduzida
impugnação.

Donde proceder a tese da recorrente e, assim, merecer censura
o acórdão em crise.

Nesta conformidade, e pelo exposto, concede-se provimento ao
recurso e, consequentemente, revoga-se o acórdão recorrido, devendo
o Tribunal ”a quo”, em novo julgamento, conhecer os restantes fun-
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damentos do recurso que para ali fora interposto, salvo se outro ob-
stáculo se deparar.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Manuel Santos Serra (rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Contribuição Industrial — Impugnação judicial — Pra-
zo — CPT — art. 123 — Aplicação no tempo — Pagamen-
to voluntário das contribuições e impostos — Juros de mora.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos termos da al. a) do no 1 do art. 123 do CPT, a
impugnação judicial deve ser apresentada no prazo de
90 dias contados do termo do prazo para pagamento
voluntário dos impostos.

2 — Esta disposição aplica-se às impugnações judiciais, ins-
tauradas na sua vigência, relativamente a liquidações adi-
cionais da cont. industrial, a que se refere o art. 102,
§ 1o do CCI e, assim, em regime de cobrança eventual
que, dado o não pagamento, se converteu em vir-
tual — cfr. art. 3o do dec-lei 442-B/88, de 30-11, que apro-
vou o CIRC.

3 — O mês do vencimento — mês seguinte ao do débito ao
tesoureiro e subsequente abertura do cofre — art. 102,
§ 2o e 103 do CCI — constitui o prazo de pagamento
voluntário a que se refere aquela al. a) do art. 123.

4 — Assim, o prazo para impugnar conta-se a partir do último
dia deste mês, pelo que o primeiro dia do prazo é o
dia 1 do mês seguinte.

5 — O pagamento voluntário — art. 102, 107 e 109 do
CPT — é o efectuado dentro do prazo estabelecido nas
leis tributárias, sem juros de mora.

6 — O art. 7o do dec-lei 154/91, de 23-4, que aprovou o CPT,
não se aplica aos códigos que regiam os impostos já então
abolidos e, como tal revogados, mas aos vigentes como
o CCA e Cod. Sisa, pois só estes podiam ser adaptados
às disposições de cobrança do CPT.

Recurso n.o 18.167, em que são recorrente ALIAG — Armazém de
Mercearias e Miudezas, SA., e recorrida a Fazenda Pública. Relator,
o Exmo. Conselheiro Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por ALIAG — Ar-
mazéns de Mercearias e Miudezas, SA, do despacho do TT de 1a
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Instância de Aveiro, proferido em 5-11-93, que indeferiu liminarmente
a petição de impugnação judicial pela mesma deduzida contra a li-
quidação adicional da Cont. Industrial, Grupo A, de 1988, e respectivos
juros compensatórios, no total de 8.378.306$00.

Fundamentou-se a decisão, em que, tratando-se de uma cobrança
eventual, ao depois convertida em virtual, esta já não constitui pa-
gamento voluntário, nos termos e para os efeitos do art. 123 no 1
al. a) do CPT, na vigência do qual aquelas tiveram lugar, pelo que,
tendo o prazo daquele terminado ”15 dias passados sobre a data
de 23/9/92”, em que a impugnante foi notificada para pagar even-
tualmente, e a impugnação sido apresentada em 29/3/93, ela é
extemporânea.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1 — A liquidação adicional, por correcção de um imposto perió-

dico, pode começar por ser uma cobrança eventual, o que sucede
no caso da contribuição industrial;

2 — No caso dos autos, a liquidação adicional da Contribuição In-
dustrial de 1988 começou por cobrança eventual;

3 — A liquidação foi notificada à recorrente em 23-9-1992, sendo
o prazo de cobrança eventual de 15 dias a contar daquela data;

4 — Não tendo sido efectuado o pagamento naquele prazo, foi efec-
tuado o débito do tesoureiro da Fazenda Pública, pelo que a cobrança
converteu-se em virtual;

5 — A cobrança eventual tem a natureza de aleatória, só passando
a ser exigível coercivamente após se converter em cobrança virtual
e findo o prazo de pagamento voluntário;

6 — Em 22-9-1992, já estava em vigor o novo Código de Processo
Tributário, que se aplica ao caso dos autos;

7 — O artigo 123 do CPT estipula que a impugnação judicial será
apresentada no prazo de 70 dias, contados do termo do prazo para
pagamento voluntário, e estabelece no artigo 102 do mesmo diploma
que as modalidades de cobrança das dívidas fiscais são o pagamento
voluntário e a cobrança coerciva;

8 — O pagamento voluntário da cobrança virtual do imposto li-
quidado à recorrente iniciou-se com a abertura do cofre, i. e., em
1-12-1992, e terminou 30 dias após;

9 — O prazo para a impugnação judicial iniciou-se em 31-12-92
e terminou em 31-3-93, pelo que, tendo a impugnação sido apresentada
em 29-3-93, deve esta ser julgada tempestiva”.

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão, uma vez que, nos termos dos arts. 7o do dec-lei 154/91, de
23-4, e 89 al. a) do CPCI, nos casos de cobrança eventual a quando
de liquidações adicionais dos chamados impostos de cobrança virtual,
a falta de pagamento no prazo estabelecido converte a cobrança em
virtual, pelo que o prazo para impugnar conta-se, aí, a partir do dia
imediato ao da abertura do cofre, tendo corrido a partir de 12/11/92,
sendo assim, a petição intempestiva.

O Exmo Magistrado do M. P. emitiu o seguinte parecer:
“A contribuição industrial era um imposto de cobrança virtual

(art. 100 do respectivo código).
Por força do art. 7o. do DL no. 154/91, de 23 de Abril, aplica-se

ao caso o art. 89 do CPCI.
Em caso de cobrança virtual, rege a al. a) daquele preceito.
Resulta da sentença que a contribuição foi debitada ao tesoureiro

em 12/11/92, para cobrança durante o mês de Dezembro seguinte.
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Como assim, o prazo para impugnar a liquidação respectiva co-
meçou a contar-se em 2-12-1992 (dia imediato ao da abertura do
cofre) e terminou — contado nos termos do art. 297 do C. Civil —
em 2-3-93.

Sendo assim, e resultando da sentença que a impugnação apenas
deu entrada em 29-3-93, bem andou o Mmo. Juiz ao indeferir li-
minarmente a petição.

Termos em que sou de parecer que o recurso não merece
provimento.”

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“a) Nos presentes autos, a impugnante questiona a liquidação adi-

cional da contribuição industrial, grupo A, relativa ao exercício de
1988, no montante global de 8.378.306$00 — cfr. intróito da própria
petição inicial e a informação oficial a fls. 42.

b) Em 23/9/92, a impugnante foi notificada para pagar a liquidação
dita em a), no prazo de 15 dias — cfr. informação oficial a fls. 42,
e documento de fls. 63.

c) Não tendo a impugnante procedido ao pagamento para que
tenha sido notificada, foi a liquidação debitada ao tesoureiro da Fa-
zenda Pública no dia 12/11/92 — cfr. informação oficial de fls. 40.

d) No dia 29/3/93, a impugnante fez apresentar a petição de im-
pugnação referida em 1.1 — cfr. carimbo de entrada, a fls. 2”.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a da tempestividade da presente impugnação

judicial, deduzida em 29-3-93, nos termos do art. 123 no. 1 al. a)
do CPT, que dispõe dever a petição respectiva ser apresentada no
prazo de 90 dias contados do “termo do prazo para pagamento
voluntário. . .”

Abandonou-se, assim, o regime do art. 87 do CPCI, que mandava
contar tal prazo, do dia imediato ao da abertura do cofre ou da
cobrança, conforme se tratasse, respectivamente, de cobrança virtual
ou eventual.

No caso, trata-se de uma liquidação adicional da Cont. Industrial
que foi cobrada eventualmente, em 1992 e, dado o não pagamento,
se converteu em virtual, nos termos do art. 102 do Cod. Cont.
Industrial.

E bem, dado o disposto no art. 3o do dec-lei 442-B/88, de 30-11,
que aprovou o CIRC, nos termos do qual, abolida aquela contribuição
— no 1 — tal “não obsta a que a legislação respeitante aos impostos
abolidos possa ser aplicada relativamente aos impostos respeitantes
a rendimentos obtidos anteriormente à data aí indicada. . . nos termos
previstos nessa legislação”.

Revogado, pois, embora, o CCI, continuou, não obstante, a apli-
car-se às liquidações efectuadas posteriormente.

Aplicando-se igualmente, como é óbvio, o CPCI, então plenamente
vigente.

O problema surge com a entrada em vigor do CPT, que aboliu
a referida dicotomia entre cobrança eventual e virtual, estabelecendo
antes e apenas duas modalidades de cobrança: voluntária e coerciva
— art. 102 —, pelo que o prazo para impugnar deixou naturalmente
de referir-se àquelas.

No regime anterior, a abertura do cofre, que se verificava igualmente
para as receitas virtuais que o eram originariamente como para as
eventuais convertidas em virtuais, pressupunha que houvesse sido efec-
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tuado anteriormente um débito ao tesoureiro, mediante entrega dos
respectivos conhecimentos ou títulos de cobrança.

Não assim na cobrança eventual em que não há lugar à dita entrega
antecipada: nela, aqueles conhecimentos ou títulos são apresentados
pelo próprio contribuinte ao tesoureiro no acto do pagamento.

Em consequência, desde que seja entregue ao tesoureiro, antes
do pagamento, um título de cobrança que o vai constituir na obrigação
(poder-dever) de cobrar, estar-se-á em face de uma cobrança virtual;
no caso contrário, de uma eventual.

(Cfr. o art. 19 do CPCI.)
E, nos termos da parte final do § 2o deste normativo, se, na cobrança

eventual, não fosse efectuado o pagamento no prazo legalmente pres-
crito, a cobrança convertia-se em virtual.

Pelo que a abertura do cofre é comum tanto às cobranças ori-
ginariamente virtuais como às eventuais que, por falta de pagamento
atempado, se transformaram em virtuais já que, numas e noutras,
se verificava aquela entrega antecipada — em relação ao pagamen-
to — dos títulos de cobrança ao tesoureiro.

Temos, pois, que, nos casos de cobrança eventual com pagamento,
a partir deste se contava o prazo para impugnar, e, caso a ele não
tivesse havido lugar ou sendo a cobrança virtual, à abertura do cofre
se teria de atender para o efeito.

Neste sentido, aliás, se pronunciaram tanto a doutrina como a
jurisprudência.

(Cfr. Francisco Pardal e Rúben dos Anjos, CPCI, 2a. edição,
pags. 398 e 403; Alfredo de Sousa e J. Paixão, eadem, 1a edição,
pág. 277; e os Acs. do STA de 19Dez79 rec. 1463 e de 29Out80
rec. 1621.)

Assim, no regime anterior, o dia da abertura do cofre era justamente
o primeiro dia do prazo do referido pagamento — cfr. Rodrigues Par-
dal, cit. pag. 398: “aquele em que efectivamente se inicia a cobrança,
sem juros de mora, de uma contribuição ou imposto” (isto, obviamente,
para as cobranças originariamente virtuais).

Há, pois, que, relativamente aos impostos, ainda objecto de co-
brança eventual, ao depois convertida em virtual, como é o caso,
determinar qual foi o termo do prazo para pagamento voluntário,
nos termos da dita al. a), do no. 1 do art. 123 do C. P. Tributário.

(Diga-se, num breve parêntesis mas a propósito, que o dec-
-lei 275-A/93, de 9Ago, que regulamenta o regime da tesouraria do
Estado e cria o documento único de cobrança, extinguiu o regime
de cobrança virtual — art. 40 no 1 —, assim “assegurando a plena
implementação do disposto sobre a matéria no Código de Processo
Tributário e afastando a necessidade de uma adaptação casuística
dos diversos códigos fiscais“ — cfr. o respectivo preâmbulo).

E refira-se já que não é relevante, para o efeito, o disposto no
art. 7.o do dec-lei 154/91, que aprovou o CPT, nos termos do qual,
“enquanto os respectivos códigos ou leis tributárias não forem adap-
tados às disposições de cobrança do novo código, os impostos de
cobrança virtual continuarão a ser cobrados pelo actual regime, o
qual também se aplicará à contagem dos respectivos prazos de re-
clamação ou impugnação judicial”.

É que tal disposição, perspectivando a adaptação futura dos “res-
pectivos códigos ou leis tributárias“ não pode obviamente deixar de
referir-se a leis vigentes, como, nomeadamente, o CCA e o Cod.
Sisa, e não às já revogadas, como o CCI. Em relação a este, por
não vigente, não se punha qualquer problema de adaptação ao CPT.
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No sentido da aplicação daquele art. 7o aos “impostos de cobrança
virtual ainda vigentes” — cont. autárquica, incluída —, cfr. Alfredo
de Sousa e J. Paixão, CPT Anotado, 2a edição, pags. 258 nota 19,
e 17 nota 3.

Ora, o pagamento voluntário das dívidas fiscais é “efectuado dentro
do prazo estabelecido nas leis tributárias” — art. 107 do CPT, re-
produzido no art. 19, no 1 do referido dec-lei 275-A/93.

E, nos termos do art. 20 do revogado CPCI, o pagamento das
contribuições e impostos podia efectuar-se voluntária ou coerciva-
mente e, no primeiro caso, à boca do cofre, nos preditos termos,
ou com juros de mora.

O que igualmente acontecia, como é o caso, com as cobranças
eventuais ao depois convertidas em virtuais.

(Cfr. Rodrigues Pardal, cit. pags. 150 e 154/6.)
Todavia, nos termos do art. 109 do CPT, como nos casos do art. 20

do dec-lei 275-A/93, o pagamento com juros de mora deixou de ser
considerado pagamento voluntário.

E, nos casos de liquidação adicional da Cont. Industrial, e nos
termos do art. 102 do CCI, o contribuinte era notificado para pagar
no prazo de 15 dias — § 1o —, procedendo-se, no caso negativo, a
cobrança virtual, “devendo então o pagamento efectuar-se durante
o mês seguinte ao do débito ao tesoureiro” — § 2.o

E — art. 103 — não sendo paga a contribuição no mês do ven-
cimento, “começarão a correr imediatamente juros do mora”.

Com efeito, quanto às contribuições e impostos liquidados adi-
cionalmente ou fora dos prazos normais, em que a cobrança, como
se disse, era eventual e ao depois convertida em virtual, se não pagos,
os prazos de pagamento com juros de mora eram “precedidos de
um prazo de cobrança à boca do cofre”, subsequente à abertura deste,
própria, nos assinalados termos, da cobrança virtual, só depois co-
meçando a correr juros de mora. Na verdade, a abertura do cofre
marcava o início do prazo de cobrança à boca do cofre.

(Cfr. Rodrigues Pardal, cit., pags. 150 e 186.)
Ora, nos autos, como resulta do probatório, a recorrente foi no-

tificada, em 23-9-92, para pagar eventualmente, no prazo de 15 dias.
Não o tendo feito, foi a cobrança convertida em virtual, efectuan-

do-se o débito ao tesoureiro em 12/11/92, pelo que o pagamento,
sem juros de mora, se podia efectuar até 31DEZ92 ditos § 2o e art 103.

E, assim sendo, o termo do prazo para pagamento voluntário
— art. 123 no 1 al. a) do CPT — foi este referido dia, começando
o prazo para impugnar em 1JAN93.

Pelo que, tendo a impugnação sido apresentada em 29/3/93 e sendo
o prazo de 90 dias, ela é efectivamente tempestiva.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se o despacho recorrido, para ser substituído por outro que
não seja de indeferimento liminar, por extemporaneidade de respec-
tiva petição.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — João José Coelho Dias — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Imposto de Capitais, Secção A. Crédito litigioso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A decisão do Tribunal Judicial sobre juros tem reflexo
na liquidação do imposto de capitais, Secção A.

2 — O Tribunal declarou que não eram devidos juros antes
da citação, por isso, a liquidação referente a período an-
terior é ilegal, e, por isso, é de anular.

Recurso no 18.196, em que foram Recorrente Maria Alice Teixeira
e Recorrido Fazenda Pública e do qual foi Relator Exmo Conso

Dr. Rodrigues Pardal

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Maria Alice Teixeira, solteira, maior, residente no lugar do Vilar,
freguesia de Bondonhos, concelho de São Pedro do Sul, não se con-
formando com a decisão do chefe da Repartição de Finanças de São
Pedro do Sul que lhe indeferira a reclamação contra a liquidação
do imposto de capitais - secção A, respeitante aos anos de 1984 a
1989, da importância 169.950$ a que acrescem juros compensatórios
do montante de 180084$, no total de 360034$, nos termos seguintes:

Em tempo oportuno, apresentou naquela repartição uma recla-
mação relativo a imposto de capitais por entender que o imposto
liquidado era indevido.

A comunicação à Repartição de Finanças da existência do docu-
mento que deu origem ao presente processo, teve como finalidade
somente cumprir um formalismo processual previsto no arto 281 do
CPC e 57 do Cod. do Imp. de Cap. (CCI), a fim de propor uma
acção no Tribunal Judicial de São Pedro do Sul contra os devedores
do montante de 550000$.

Nessa acção pediu-se uma indemnização por danos (arts 804 e
806, no 1, do Cod.Civ.) e por se tratar de uma obrigação pecuniária
corresponde aos juros legais constantes do arto 559 do C.C.

Tal contrato de mútuo é nulo, por vício de forma - arto 1143 do
CC - pedindo-se na acção a nulidade do contrato, com a restituição
de tudo quanto haja recebido - arto 289 do CC.

Não é um contrato de mútuo mas uma confissão de dívida.
Os juros peticionados são compensatórios e não de impostos de

capitais e são para reparar os danos causados à impugnante (artos
804, 806, no 1, 589 e 289 do CC).

Não há, pois, lugar à liquidação de imposto de capitais (arto 3,
no 1, do CIC).

Mas mesmo que houvesse lugar a imposto de capitais estes nunca
poderiam ser cobrados, por não terem sido recebidos os juros devidos
que pudessem gerar aquele imposto.

O digno representante da Fazenda Pública, na sua resposta, ma-
nifesta-se pela improcedência da impugnação.
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O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa julgou
a impugnação improcedente por os rendimentos ficarem sujeitos a
imposto desde o momento em que começam a vencer-se.

A impugnante, não se conformando, com tal sentença interpôs re-
curso para o Tribunal Tributário de 2a Instância, formulando as se-
guintes conclusões:

1. Os juros a que a recorrente (R) tem direito, são somente a
partir da citação dos RR na acção que correu seus termos pelo Tribunal
de São Pedro do Sul, que foi a 3.7.89;

2. Esses juros não são juros moratórios, como consta do acórdão
de que se junta fotocópia, pelo que nos termos do arto 3, no 1, CIC,
está isento de imposto.

Contra-alegando, o digno Procurador da República é de parecer
que o recurso não merece provimento por os juros estipulados estarem
sujeitos a imposto de capitais.

O Tribunal Tributário de 2a Instância declarou-se incompetente
em razão da hierarquia (arts 32, no 1, alínea b), e 41, no 1, alínea
a), do ETAF) por o recurso versar apenas matéria de direito.

A R requereu a remessa do processo a este STA nos termos do
arto 47o, no 2, do CPT.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir:
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) Em 5-5-89, na Repartição de Finanças do concelho de São Pedro

do Sul, com base em declarações da impugnante, Maria Alice Teixeira,
e em documento de confissão de dívida, datada de 12.7.83, foi ela-
borado o manifesto no 807, de onde consta que a dita Maria Alice
Teixeira, solteira, residente em Vilar de Bardonhos, São Pedro do
Sul, emprestou a António de Almeida e mulher, residentes em Bar-
bar-Carvalhais, a importância de 550.000$ à taxa de 20%.

b) Em 29.5.89, a Maria Alice Teixeira demandou António de Al-
meida e mulher em acção de processo comum na forma sumária
peticionando que:

1) Estes devem ser condenados a reconhecer que:
2) São devedores à Autora da quantia de 550000$ que esta lhe

emprestou em 12.7.83;
3) Em 12.1.84, devido aquele empréstimo tinham que dar mais

50.000$ à Autora, pelo que nesta data lhe ficaram a dever 600000$;
4) Esta quantia venceu juros de 20% até 12.7.84, o que nesta data

devem lhe ficar a dever 660000$;
5) Como o não pagaram, os 660000$, em 12.7.84, constituíram-se

em mora, desde esta data pelo que têm a pagar uma indemnização
até integral pagamento, que corresponde aos juros legais;

6) A dívida e os juros legais, até á presente data são do total
de 1290761$0, acrescido dos juros vincendos até integral pagamento.

7) Seja declarado que o contrato estipulado entre Autora e Réus
é nulo por falta de forma.

8) Sejam condenados os RR a pagarem a Autora a quantia de
1290761$00, acrescida dos juros vincendos até integral pagamento.

c) Com base nos elementos declarados - alínea a) - procedeu a
Repartição de Finanças de São Pedro do Sul à liquidação do imposto
de capitais dos últimos 5 anos, bem como dos juros compensatórios.
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Ano Total
Imposto

de
capitais

Juros
compensatórios

1984 . . . . . . . . . . . . . . . . 33 000$00 26 932$00 59 832$00
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . 37 950$00 40 788$00 78 738$00
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . 33 000$00 40 788$00 73 788$00
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . 33 000$00 40 788$00 73 788$00
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . 33 000$00 40 788$00 73 788$00

Total . . . . . . . . . 168 950$00 190 084$00 360 034$00

d) O imposto de capitais relativo ao ano de 1984 incidiu sobre
o rendimento colectável de 110.000$ (550 c × 20 %), bem como o
dos anos de 1986, 1987 e 1988 aos quais foi aplicada a mesma taxa.

e) O imposto relativo ao ano de 1985 resultou da aplicação da
taxa 34,5%, ao rendimento colectável.

f) A impugnante foi notificada em Novembro de 1989, para em
15 dias, pagar na Tesouraria da Fazenda Pública do concelho de
São Pedro do Sul as importâncias liquidadas a título de imposto e
juros compensatórios.

g) Em 11.12.89, apresentou reclamação em que peticionou:
1) A anulação do imposto de capitais que lhe foi liquidado, por

a ele não haver lugar, em virtude de os juros pedidos terem origem
em danos causados pelo não pagamento da quantia em dívida no
prazo estipulado.

2) Subsidiariamente que ficasse suspensa a liquidação do imposto
de capitais até à decisão final da acção em processo sumário no 67/89
a correr seus termos pelo Tribunal Judicial da Comarca de São Pedro
do Sul, onde se discute se existe ou não lugar ao pagamento dos
juros.

3) O Chefe da Repartição de Finanças do concelho de São Pedro
do Sul, após ter ordenado a junção aos autos dos elementos dis-
poníveis, indeferiu totalmente o pedido formulado pelo então re-
clamante.

4) Por ofício datado de 9.7.90, foi a reclamante notificada do des-
pacho proferido.

5) A presente impugnação foi instaurada em 13.7.90.
h) Maria Alice Teixeira veio impugnar a liquidação do imposto

de capitais, Secção A, respeitante aos anos de 1984 a 1988, que lhe
foi efectuada pela citada Repartição de Finanças, no montante de
169.950$ a que acrescem 190084$ de juros compensatórios por via
do empréstimo concedido - 550000$ - alegando em síntese:

1) O manifesto de tal mútuo ficou-se a dever ao cumprimento
de obrigação de interposição de acção judicial - arts 281 do CPC
e 57 do CIC;

2) Quanto aos juros pedidos, trata-se de juros compensatórios por
danos e não juros de capitais mutuados;

3) A seu ver tais juros não estão sujeitos à incidência daquele
imposto, visto não respeitar a juros ou rendimentos do capital, ren-
dimentos estes que não tiveram lugar;

4) A liquidação realizada pela Repartição de Finanças referida
teve por fundamento as declarações da impugnante - manifesto no

807 - e o documento particular de mútuo denominado “confissão
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de dívida” junto aos autos de reclamação a fls 7, vencendo a taxa
de juro de 20%.

2. Mostram os autos que a R emprestara, em 12.7.83, a quantia
de 550000$, tendo os devedores assinado um documento onde con-
fessam essa dívida, vencendo o mútuo a taxa de 20%.

Como não pagassem, a R teve de interpor uma acção no Tribunal
e, porque o documento era nulo, por falta de forma, pedindo a nu-
lidade do contrato e a restituição, seu valor correspondente (art 289,
no 1, do CC).

Tal acção foi decidida por acórdão do Tribunal da Relação de
Coimbra, de 14.7.92, que declarou que a R só tinha direito aos juros
legais a partir da citação dos Réus que foi a 3.7.89 (art 1260 e segs
do CC).

Assim, os juros a que a R terá direito, a partir da citação, não
são juros moratórios mas compensatórios, portanto, isentos de imposto
de capitais (art 3, no 1, do CIC), tanto mais que a R nunca recebera
qualquer quantia de juros dos devedores.

A R alega ainda que toda a questão está ultrapassada com a prolação
do acórdão referido no qual são fixados os juros respectivos e a data
a partir da qual tem direito a esses juros e a que título.

É certo que a R não questiona nas conclusões das alegações a
matéria de facto dada como provada e assente pelo Mo Juiz a quo,
tudo se reconduzindo em dar resposta às questões colocadas a fim
de saber-se se os juros a que a R tem direito são ou não devidos
a partir da data da citação - 3.7.89 - dos réus devedores na acção
cível intentada e se esses juros são ou não são moratórios e, não
o sendo, se a R está ou não isenta de imposto de capitais.

Todavia, o que está em causa é o imposto de capitais, Secção A,
relativo aos anos de 1984 a 1988, face à declaração efectuada pela
R, em 5.5.89, na Repartição de Finanças de São Pedro do Sul que
havia emprestado 550000$, em 12.7.83, a António de Almeida e mulher
à taxa de 20%, para efeitos dos arts 281 do CPC e 57 do CIC.

Face a esta declaração e efectuado o manifesto, a Repartição de
Finanças tinha de proceder a liquidação do imposto de capitais, secção
A (arts 24 e 25 a 28 do CIC).

A questão que se põe é a de saber qual a influência que tem,
neste processo, o decidido no acórdão do Tribunal da Relação de
Coimbra de 14.7.92 onde se decidiu que a R só tem direito aos juros
legais a partir da citação dos RR que foi em 3.7.89.

De acordo com o decidido (v. art 29, § 3, do CIC) o empréstimo
não estava sujeito a juros antes de 3.7.89.

Poder-se-á dizer que o citado acórdão não têm relevo (v. art 672
do CPC) por não estar nas condições previstas no arto 14, § 2, do
CIC), não valendo em relação à Fazenda Pública.

Acontece que a dívida que originou o imposto impugnado é litigiosa.
Assim, face ao decidido, pelo acórdão do Tribunal de Relação

de Coimbra, o empréstimo em causa não venceu juros durante o
período a que respeita a liquidação impugnada - 1984 a 1988 pois
só começaram a contar-se a partir de 3.7.89.

No caso sub judice não havia lugar ao pedido de suspensão da
liquidação (art 29 do CIC) do imposto até à extinção da instância
por o imposto de capitais, Secção A, só poder ser de liquidação até
31.12.88 (art 3 do DL 442-B/88, de 30.11) pois, a partir de 1.01.89
entrava em vigor o IRS e o imposto de capitais fora abolido.
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Alcança-se de tudo isto que a R não pode exigir juros antes de
3.7.89. Trata-se de uma dívida litigiosa, pois a sua declaração foi
pedida em juízo (art 29, § 5o, do CIC).

Deste modo, por não haver lugar a juros durante o período a que
respeita a liquidação, esta é igual e por isso é de anular.

3. Em face do exposto, a sentença recorrida não pode manter-se,
pelo que é revogada.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, revogar a sentença recorrida e julgar procedente
a impugnação.

Não são devidas custas (neste STA e no Tribunal de 1a Instância).

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho
Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Contribuição predial. Propriedade resolúvel. Recurso per sal-
tum. Matéria de facto. Matéria de direito. Incompetência
em razão da hierarquia. Conhecimento oficioso. Conhe-
cimento prioritário.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência absoluta (em razão da hie-
rarquia) do STA para um recurso é de conhecimento
oficioso e prioritário; e a sua procedência prejudica a
apreciação de qualquer outra (art.os 45.o do CPT e 660.o/2
do CPC).

2 — A asserção sobre matéria de facto de que A só detém,
por mero favor da cooperativa B, que é a sua proprietária,
o uso temporário e gratuito do prédio X (cuja tributação
em contrib. predial é impugnada por A, seu sujeito pas-
sivo) contradiz o dado factual da sentença da 1.a instância
de que com B celebrou A um contrato que, além de
lhe permitir o uso e fruição de X, lhe garante a sua plena
propriedade logo que o respectivo preço esteja totalmente
pago.

3 — Não são conciliáveis estas divergentes afirmações do re-
corrente e da sentença sobre matéria de facto: se foi ce-
lebrado tal contrato (que não se pode presumir ferido
de nulidade), não há favor nem uso temporário e gratuito
mas transmissão onerosa de condicional do direito de
propriedade (vd. art.o 1307.o do Cód. Civil, que consagra
a figura da propriedade resolúvel).

4 — Para o recurso de decisão de trib. tribut. de 1.a instância
que não se restrinja a matéria de direito, a Secção de
Cont. Tributário do STA carece de competência em razão
da hierarquia, que cabe ao Trib. Trib. de 2.a Instância.
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Recurso n.o 18.197. Recorrente: MARIA JULIETA MILHEIRO LEI-
TE; Recorrida: FAZENDA PÚBLICA; Relator: Juiz Conselheiro
CASTRO MARTINS.

ACORDAM EM CONFERÊNCIA NA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO:

1. MARIA JULIETA MILHEIRO LEITE, residente em Senhora
da Hora, Matosinhos, impugnou a liquidação, feita pela 1.a Repartição
de Finanças de Matosinhos, de contribuição predial dos anos de 1985
a 1988 sobre a fracção autónoma C do prédio urbano inscrito no
artigo 3.236 da respectiva matriz da freguesia da Senhora da Hora,
do município de Matosinhos.

Alegou, em síntese, não ter sido nem ser proprietária, possuidora
ou titular do rendimento dessa fracção predial, que aliás não está
nem alguma vez esteve inscrita em seu nome na matriz; e que a
propriedade, posse e poderes de disposição sobre ela pertencem ex-
clusivamente à Cooperativa de Habitação e Construção Económica
Aldeia Nova, CRL, a qual ainda não a cedeu à impugnante, sua
associada, por qualquer forma, nem sequer em propriedade resolúvel
ou mediante contrato-promessa.

Da sentença de fls. 30 a 33 do Tribunal Tributário de 1.a Instância
do Porto (5.o Juízo) que julgou a impugnação improcedente recorreu
a impugnante para o Tribunal Tributário de 2.a Instância, o qual
por Acórdão de 14-7-92 (fls. 75-77) se declarou hierarquicamente
incompetente, por entender que o recurso versava exclusivamente
matéria de direito.

Mediante requerimento da recorrente, que para tanto invocou o
n.o 1 do art. 4.o da LPTA, foram os autos remetidos a este STA
para apreciação, per saltum, de tal recurso, cuja minuta é, como a
lei impõe, a que fora dirigida ao Tribunal Tributário de 2.a Instância
e que se encontra a fls. 42 e segs.

A rematar essa alegação de recurso ofereceu a recorrente as con-
clusões que assim se podem sintetizar:

a) A contribuição predial é devida pelo proprietário e possuidor
da fracção predial em causa, que é a referida cooperativa e não a
recorrente, em relação à qual há, assim, “erro de tributação, sem
qualquer fundamento fáctico-jurídico ou legal”.

b) A isenção da contribuição predial sub judice, legal e tempes-
tivamente requerida pela dita cooperativa, é de deferimento auto-
mático e oficioso e tramite-se automaticamente ao possuidor, dono
ou utente de facto, “mesmo sem justo título, ou ao novo proprietário”
da fracção predial, a qual, “como alegado, até ao ano de 1995, inclusive,
está em absoluto isenta do pagamento da contribuição predial e mor-
mente da impugnada”.

c) A 1.a instância cometeu manifesta violação de lei substantiva
e erro de interpretação e de aplicação das normas pertinentes, “tendo
assim a 2.a instância o poder-dever jurídico de fazer séria censura
da prova produzida, em favor da ora alegante”, “pelo que se está
assim perante concreta ilegalidade e errado apuramento da situação
apuramento da situação tributária da alegante, não havendo legal
ou real fundamento, de direito ou de facto, para tal incidência, tri-
butação e liquidação da contribuição predial impugnada”.

d) A não se entender assim, então tem de concluir-se que “a isenção
da contribuição predial impugnada e concedida à aludida Cooperativa
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Aldeia Nova, CRL, tem de ter-se por legalmente transmitida à ora
alegante, vigorando assim até ao ano de 1995, por isso assim resultar
clara e inequivocamente dos normativos legais aplicáveis e citados”.

Não houve contra-alegação.
Neste STA o M.o P.o emitiu parecer no sentido de que o recurso

versa exclusivamente matéria de direito, pelo que a competência para
dele conhecer não cabe a este STA e sim ao Tribunal Tributário
de 2.a Instância.

2. A instância julgou provado o seguinte:
A — “A Cooperativa de Habitação e Construção Económica Aldeia

Nova, CRL, é uma sociedade cooperativa de responsabilidade limitada
cujo objecto social principal é a construção ou a sua promoção e
a aquisição de fogos para habitação dos seus cooperadores e a sua
criação e gestão de serviços comuns mormente os de reparação ou
remodelação de fogos (vd. art.o 5.o — n.o 1 dos estatutos — fls. 11)”.

B — “No desenvolvimento da sua finalidade social, aquela coo-
perativa construiu o prédio inscrito na matriz sob o artigo n.o 3.236,
do qual faz parte a fracção C, que deu origem à liquidação aqui
impugnada”.

C — “Esta fracção foi atribuída à aqui impugante cooperante da
referida cooperativa que, pelo menos desde o ano de 1984, faz dela
a sua residência”.

D —“A licença de habitabilidade desse prédio — e consequente-
mente da identificada fracção — foi passada pela Câmara Municipal
de Matosinhos em 23.7.84”.

E — “Em 14.9.84, a mencionada cooperativa apresentou um pedido
de isenção de contribuição predial relativo às fracções do referido
prédio”.

F — “Entre a cooperativa e a impugnante foi celebrado um contrato
que lhe permite [o] uso e fruição e que lhe garante a plena propriedade
da fracção logo que o preço da mesma esteja inteiramente pago”
(cfr. fls. 33, linhas 27 a 30).

3. A questão da competência deste STA em razão da hierarquia
para o recurso é de conhecimento oficioso e proprietário: uma resposta
negativa a essa questão prévia prejudica a apreciação de outra qual-
quer (arts.o 45.o do CPT e 660.o, n.o 2, do CPC).

Ora, no que a tal questão concerne, verifica-se que a recorrente
alega na sua minuta de recurso (fls. 42 e segs.) ser a Cooperativa
de Habitação e Construção Económica Aldeia Nova, CRL, a legítima
“dona e fruidora” da fracção predial cujo rendimento foi objecto
da impugnada liquidação; que essa fracção predial não se encontra
da impugnada liquidação; que essa fracção predial não se encontra
em regime de propriedade resolúvel; e que “de direito e de facto”
o seu “uso e fruição” é dessa cooperativa, “que por mero favor permite
à recorrente o seu temporário uso gratuito, sem que tal lhe confira
qualquer direito ou posse”.

Esta alegação da recorrente contém, a par de conclusões de natureza
jurídica, determinada asserções sobre matéria de facto (nomeada-
mente as de que só detém o uso temporário e gratuito da dita fracção
predial e por mero favor da referida cooperativa) que contradizem
o dado factual constante da sentença de que com tal sociedade ce-
lebrou ela um contrato que, além de lhe permitir o uso e fruição
dessa fracção predial, lhe garante a sua plena propriedade logo que
o respectivo preço esteja totalmente pago.

Na verdade, não é possível conciliar estas divergentes afirmações
da recorrente e da sentença sobre matéria de facto: se, como a sentença
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afirma, foi celebrado tal contrato (que, sob pena de se contraditar
esse veredicto factual do juiz, não se pode presumir ferido de nu-
lidade), não há “favor” nem “uso temporário e gratuito” mas antes
transmissão onerosa e condicional do direito de propriedade a favor
da ora recorrente (cfr. art.o 1307.o do Cód. Civil, que consagra a
figura da propriedade resolúvel).

Assim, impõe-se proceder a nova indagnação e decisão sobre essa
pertinente matéria de facto, uma vez que a lei dá à recorrente o
direito a uma reapreciação da prova em 2.a instância.

Porém, tal reapreciação não cabe a este STA e sim ao Tribunal
Tributário de 2.a Instância, que é, pois, o competente em razão da
hierarquia para conhecer deste recurso que, interposto da 1.a instância,
não se restringe a matéria de direito (cfr. art.o 167.o do CPT).

4. Pelo exposto, acordam em declarar esta Secção do STA incom-
petente em razão da hierarquia para conhecer do recurso e para
tanto competente o Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria de, res-
pectivamente, . . . e . . . (§ único do art.o 5.o, por remissão do § 3.o
do art.o 6.o, ambos da Tabela).

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Agostinho Castro Martins (Re-
lator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Recurso ”per saltum”. Matéria de facto.
Incompetência do S.T.A. em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. carece
de competência em razão da hierarquia para conhecer
de recurso directo de decisão jurisdicional de tribunal
tributário de 1a Instância que não se restrinja a matéria
de direito.

II — Tal competência cabe, nos termos dos artigos 41o, 1, a),
do E.T.A.F. e 167o do C.P.T., ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.

RECURSO No 18.224 de que é recorrente SOPEIXE-Comércio e
Indústria de Armando Jorge e recorrida a Fazenda Pública e de
que foi RELATOR o Exmoo. Conso. Dro. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformado com o despacho de rejeição liminar da oposição
que deduziu à execução fiscal no 108-93/70049.9 pendente na Repar-
tição de Finanças de Ílhavo, vem até nós a oponente SOPEIXE-
-Comércio de Indústria, com sede na Rua de António de Carlos Vidal,
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em Vagos, rematando a sua alegação de recurso com o seguinte quadro
conclusivo:

I - Deve ser considerada provada a excepção de incompetência
territorial, que impede o prosseguimento do processo de execução
e que, nos termos do art. 47o do C.P.T., obrigará à remessa do processo
para a Repartição de Finanças de Vagos e consequente anulação
dos termos ulteriores do processo;

II - Provada, também, a excepção da irregularidade da citação,
por falta de notificação pessoal do executado, exigida pelas disposições
conjugadas dos arts. 285o, 1, a), e 63o e segts. do C.P.T. - nulidade
insanável nos termos do art. 251o do C.P.T.;

III - Provada, ainda, a excepção de carência da força executiva
do título, por falta da assinatura da entidade emissora, que retira
a validade do título e resulta, também, numa nulidade insanável, nos
termos do art. 251o do C.P.T.

Contra-alegando, a Exma. Representante da Fazenda Pública pugna
pela confirmação da decisão recorrida.

O Exmoo. Procurador-Geral-Adjunto entende que o recurso não
versa exclusivamente matéria de direito, pelo que este Supremo é
hierarquicamente incompetente para dele conhecer.

Pronunciando-se a respeito desta questão prévia, a Exma. R.F.P.
emitiu opinião em sentido contrário.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A instância deu como provados os seguintes factos:
a) Corre termos pela Repartição de Finanças do concelho de Vagos

a execução fiscal no 1006061/93, contra a ora oponente;
b) execução instaurada para cobrança coerciva da quantia de

7.691.176$00, depois reduzida a 5.501.470$00, e acrescido;
c) A oponente foi citada para a execução em 9 de Junho de 1993,

mediante carta-precatória expedida para a 1a Repartição de Finanças
de Ílhavo;

d) A presente oposição deu entrada na Repartição de Finanças
de Ílhavo em 5 de Julho de 1993;

Antes de entrarmos na discussão da causa, mister é debruçarmo-nos
sobre a excepção de incompetência deste tribunal em razão da hie-
rarquia, suscitada pelo Ministério Público. Sendo, aliás, de conhe-
cimento oficioso, tem prioridade sobre qualquer outra matéria e a
sua procedência prejudicará o conhecimento de qualquer outra ques-
tão (artigos 3o da L.P.T.A., 45o do C.P.T. e 101o e segts. do C.P.C.).

Como bem salienta o Exmoo. Procurador-Geral-Adjunto, ”nas ale-
gações de recurso e respectivas conclusões, a recorrente sustenta a
incompetência territorial, com base no facto de ter a sua sede social
no concelho de Vagos e que foi a Repartição do concelho de Ílhavo
quem promoveu todas as diligências (artigo 4o das alegações e con-
clusão 1a); e que o título executivo em que se baseia o processo
de execução não contém a assinatura da entidade que o emitiu (artigo
10o das alegações e conclusão 3a)”.

Ora, do elenco factual fornecido pela instância não constam, ma-
nifestamente, estes suportes do recurso.

Como assim, não versa o mesmo exclusivamente sobre matéria de
direito, pelo que este Supremo é hierarquicamente incompetente para
o seu conhecimento, de harmonia com o preceituado no artigo 32o,
1, b), do E.T.A.F. e no artigo 167o do C.P.T., sendo antes competente
para tal o Tribunal Tributário de 2a Instância, nos termos do disposto
no sobredito artigo 167o e no artigo 41o, 1, a), do invocado Estatuto.
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Destarte, acordam em declarar esta Secção do S.T.A. incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso per saltum
e para o efeito competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela oponente, com 20.000$00 de taxa de justiça e 40%
de procuradoria.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. - Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) - Francisco Rodrigues Pardal - Domingos Brandão de Pinho. -
Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Oposição. Meio impróprio de atacar a liquidação. Indef.
liminar.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O processo de impugnação judicial é o próprio para atacar
o acto tributário da liquidação, que não a oposição
judicial.

2 — É de confirmar o despacho de indeferimento liminar de
oposição verificado o condicionalismo de 1.

Recurso no 18.228 de que é recorrente Joaquim Augusto de Oliveira
Campos e Mulher e recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exmoo. Conso. Dro. Júlio Tormenta.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do STA:

Joaquim Augusto Oliveira Campos e mulher, identificados no pro-
cesso, deduziram oposição no T.T. de Braga à execução fiscal que
lhes é movida para cobrança de 2.246.096$00 de imposto comple-
mentar de 1988, alegando, em síntese, que a liquidação respectiva
tem na base um erro crasso da contabilidade da sociedade que lhes
atribuiu a remuneração que serve de base a tal liquidação.

Por despacho de fls. 15, o Senhor Juiz indeferiu liminarmente a
impugnação, ao abrigo do disposto no art. 291-1-c) do C.P.T.

Inconformados, interpuseram para este STA o recurso de fls. 17,
que, admitido, foi nele alegado, depois de preparado, nos termos
de fls. 25/26, com as seguintes conclusões:

“1 — Aos recorrentes não lhes foi assegurado meio judicial de im-
pugnação ou recurso contra o acto de liquidação que originou a pre-
sente execução.

2 — Em virtude de não terem sido notificados do referido acto
de liquidação.

3 — Em face disso os recorrentes só puderam lançar mão da
oposição.

4 — O douto despacho recorrido violou os arts. 286o no 1-h), 64o

e 19/c do CPT.
Em contra-alegações a Exma. RFP. concluiu a fls. 30/31:
“Os recorrentes tiveram oportunidade de impugnar a liquidação;
O processo de oposição não é o meio indicado ou adequado a

discutir a legalidade da liquidação.
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Ouvido, o Exmo. PGA opina a fls. 33/35 pela improcedência do
recurso.

Correram-se os vistos.
No despacho recorrido, assentou-se:
“Contra os oponentes corre termo a dita execução.
Os oponentes pretenderam discutir na oposição a legalidade da

liquidação.
Vista a p. i., verifica-se que os oponentes pretenderam discutir

a legalidade do acto tributário, o que só poderia ser feito através
do meio próprio, a impugnação judicial.

Ainda que os Recorrentes não tivessem tido conhecimento do acto
tributário em data anterior, sempre o tiveram na data da citação
para a execução que determinou a oposição em causa.

Como assim, manifesta a improcedência da oposição e o acerto
do despacho liminar de indeferimento da p. i., pelo que se acorda
em negar provimento ao recurso.

Custas pelos Rtos. com a procuradoria de 40 %.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Júlio Ferreira Tormenta (Re-
lator) — Benjamim Rodrigues — Agostinho de Castro Martins — (vo-
tei apenas a conclusão) — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Imposto sobre o valor acrescentado. Fixação da matéria tri-
butável. Liquidação. Sindicabilidade contenciosa.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na impugnação do acto tributário de liquidação, pode
ser invocada qualquer ilegalidade praticada na determi-
nação da matéria tributável ou a errónea qualificação
e quantificação desta (artos 89o, no 2, 120o, alínea a),
e 136o, no 1, do CPT), ou, nos termos próprios do CIVA
(arto 86o), podem “ser invocados quaisquer ilegalidades
ou erros praticados na determinação do imposto em
falta”.

2 — Por conseguinte, o juiz pode, em sede de impugnação
judicial, e socorrendo-se dos meios técnicos que entender
necessários (cfr. artos 12o do ETAF, 14o da LPTA, e
135o do CPT), controlar quer a verificação dos elementos
predeterminados na lei, a exactidão dos respectivos pres-
supostos de facto, quer as operações técnicas que con-
duziram a Administração à decisão tomada, o caminho
aí seguido, ficando apenas fora desse controlo jurisdi-
cional pleno os juízos valorativos emitidos pela Admi-
nistração com base em técnicas específicas, hipótese em
que tal valoração não poderá ser “substituída” pela do
tribunal.
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3 — E daí que, não ocorrendo esta última hipótese, o tribunal
deva conhecer dos alegados erros na determinação, na
qualificação e quantificação da matéria tributável.

Recurso no 18.231. Recorrente: Manuel Fernando & Fernando dos
Anjos Antão; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: EXMo Conso

Dr. Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

“Manuel Fernando Mateus & Fernando dos Anjos Antão”, so-
ciedade irregular, com sede em Casal do Espírito Santo, concelho
da Lousã, deduziu, perante o Tribunal Tributário de 1a Instância
de Coimbra, uma impugnação judicial com o pedido de anulação
dos actos que ali identificou, fazendo-o sob invocação dos preceitos
legais e com fundamento nos vícios, tudo expresso, no intróito da
respectiva petição, tal como segue:

Nos termos dos artigos 86o e 90o do Código do Imposto sobre
o Valor Acrescentado, arto 89o do Código de Processo das Contri-
buições e Impostos, e artos 118o e ss. do Código de Processo Tributário,
a determinação dos valores tributários, a qualificação e quantificação
desses valores ou rendimentos e esses valores para efeitos de IVA,
bem como as liquidações do imposto sobre o valor acrescentado, re-
lativamente aos meses dos anos de 1986, 1987 e 1988, liquidações
essas que são, respectivamente, dos montantes de 2 400 000$00,
2 400 000$00 e 2 537 500$00, no global de 7 337 500$00, a que se re-
ferem os conhecimentos de receita eventual nos 1761, 1762 e 1763,
da Repartição de Finanças do concelho da Lousã, pagos em 5/07/91,
impugnação esta que se deduz com fundamento na inexistência dos
factos tributários subjacentes à liquidação, erro na determinação, qua-
lificação e quantificação da matéria tributável e do imposto consi-
derado em falta, vício de forma e ausência ou vício da fundamentação
exigida, violação de lei, desvio de poder e outras ilegalidades ou pre-
terições de formalidades legais, referidas no arto 5o do dito Código
de Processo das Contribuições e Impostos e arto 120o do Código
de Processo Tributário” (sic).

Por sentença de 16 de Novembro de 1993, lavrada a fls. 70 e segs.,
o Meritíssimo Juiz julgou a impugnação improcedente.

A impugnante não se conformou com o julgado e daí o presente
recurso, em cuja alegação está patente o quadro conclusivo que, por
exageradamente extenso, não se transcreve na íntegra, mas apenas
na parte que segue:

“. . .o arto 86o do CIVA, na redacção que lhe foi dada pelo arto 1o

do Dec.-Lei no 198/90, de 19/06, permite que na impugnação da li-
quidação possam ser invocadas quaisquer ilegalidades ou erros pra-
ticados na determinação do imposto, o que também alegámos no
arto 18o da nossa impugnação;

Por outro lado, o no 2 do artigo 89o do CPT permite que, na
impugnação da liquidação, se possam invocar quaisquer ilegalidades
praticadas na determinação da matéria tributável ou a sua errónea
quantificação, o que também alegámos sob os artos 18o e 19o da
nossa impugnação;

Também alegamos no final do arto 18o da impugnação que, segundo
dispõe a alínea a) do arto 120o do CPT, constitui fundamento da
impugnação qualquer ilegalidade, designadamente a errónea quali-
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ficação e quantificação dos rendimentos, lucros, valores patrimoniais
e outros factos tributários;

Por todas estas razões, com a devida vénia, contrariamente ao que
foi doutamente decidido na douta sentença em recurso, não nos parece
correcta a referência aí feita de que há uma zona discricionária se
situa a fixação de um valor, lucro ou rendimento, pelas respectivas
Comissões, que estará subtraída à censura judicial;

Na douta sentença ora o recurso, o Mmo Senhor Dr. Juiz “a quo”,
como dela se observa, não se pronunciou sobre a determinação dos
valores tributários, a sua qualificação e quantificação, postos em causa
na nossa impugnação, contrariamente ao que devia ter acontecido;

Ao não se pronunciar sobre esta questão, que deveria ter sido
apreciada na douta sentença ora em recurso, com o devido respeito,
violou tal douta sentença que o dispõe a alínea d) do arto 668o do
CPC, o que a tornou nula e aqui se requer, além das disposições
do arto 86o do CIVA e o no 2 do arto 89o e a alínea a) do arto 120o

do CPT . . .”.
Contra-alegando, a Fazenda Pública concluiu que “o recurso deverá

ser considerado improcedente ou, em alternativa, declarada a incom-
petência da Secção de Contencioso Tributário do STA”.

O Exmo Magistrado do Ministério, em serviço nesta Secção, é de
parecer que “há que confirmar a decisão recorrida, assim se negando
provimento ao recurso”, pela seguinte ordem de razões:

“O Mmo Juiz pronunciou-se sobre a questão cuja omissão de pro-
núncia vem alegada nas conclusões das alegações . . .”, decidindo,
pois, “que o Tribunal não podia apreciar o alegado erro na quan-
tificação da matéria tributável”;

“Não ocorreu, assim, a alegada omissão de pronúncia”;
“Há, antes, erro de julgamento; na verdade, ao contrário do que

o Mmo Juiz sustenta, o Tribunal podia apreciar o erro, se tal for,
como foi, pedido na impugnação (arto 86o do CIVA, na redacção
dada pelo DL no 198/90, de 19 de Junho)”;

“Porém, no probatório da sentença, não estão fixados factos que
permitam concluir pelo erro alegado e com esse probatório se con-
formaram os Recorrentes . . .”.

Com os vistos de lei, o processo vem à conferência para decisão.
E decidindo.
A recorrida, Fazenda Pública, sugere, posto que “em alternativa“

que seja “declarada a incompetência da Secção de Contencioso Tri-
butário do STA” para o conhecimento do presente recurso.

Sugestão que, porém, não poderá ser acolhida.
Na verdade, conforme emerge das conclusões da alegação do re-

curso, o fundamento deste é exclusivamente de direito, pelo que,
nos termos das disposições combinadas dos artos 21, no 4, 32o, no 1,
alínea b), e 41o, no 1, alínea a), do ETAF, e arto 167o do CPT, a
competência para o julgamento de um tal recurso — interposto de
decisão de um tribunal tributário de 1a instância, ”com exclusivo fun-
damento em matéria de direito” — cabe a este Supremo Tribunal
Administrativo, através da sua Secção de Contencioso Tributário.

Resolvida esta questão prévia, e nenhum outro obstáculo se de-
parando, passemos ao conhecimento do mérito do recurso.

Em matéria de facto, o Tribunal “a quo” considerou assente o
seguinte:

“A firma Manuel Fernando Mateus & Fernando dos Anjos Antão,
N.L.P.C. 900.133.643, com sede em Casal de Espírito Santo, 3200
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Lousã, encontrava-se colectada com contribuição industrial pelo sis-
tema do grupo A, na Repartição de Finanças do concelho de Lousã,
pela actividade de “comércio a retalho de louças, etc., “C.A.E. 620520
e registada em IVA no regime Normal com periodicidade mensal;

A sociedade irregular impugnante foi sujeita a exame à escrita
através dos serviços de fiscalização da Direcção de Finanças de Coim-
bra, apurando por presunção os seguintes valores de imposto em
falta: em 1989, 2.400.000$00; em 1987, 2.400.000$00; em 1988,
2.537.900$00;

Em 17.05.1990, foi notificada para efectuar o pagamento no prazo
de 15 dias ou reclamar do montante fixado pelo Chefe de Repartição
de Finanças em 15.05.90, bem como dos respectivos juros compen-
satórios, respectivamente de 1.823.548$00, 1.256.417$00 e 716.491$00;

Com base nessa notificação, reclamou a firma arguida em 4.07.90,
nos termos do arto 84o do CIVA;

Tendo a Comissão Distrital de Revisão, a que se refere o artigo 54o

do CIRC, mantido por unanimidade os valores de imposto referidos,
fixando ainda a importância de 100.000$00, como agravamento, sendo
30.000$00 do ano de 1986, 30.000$00 do ano de 1987 e 40.000$00
do ano de 1988;

As liquidações de imposto sobre o valor acrescentado, relativamente
aos meses dos anos de 1986, 1987 e 1988, liquidações essas, respec-
tivamente, dos montantes de 2.400.000$00, 2.400.000$00 e
2.537.500$00, no global de 7.337.500$00, a que se referem os co-
nhecimentos de receita eventual nos 1761, 1762 e 1763, da Repartição
de Finanças do concelho da Lousã, foram pagos em 5.07.91;

A impugnante reconhece, no arto 29o da p. i., que a sua contabilidade
contém algumas “falhas”;

A impugnante admite igualmente que tinha ao seu serviço, na altura
a que os autos se reportam, nove carrinhas;

O relatório de exame à escrita, além de se encontrar devidamente
fundamentado, explana todo o iter cognoscitivo e valorativo desen-
volvido” (sic).

Posto isto, “quid juris”?
Antes do mais, convirá esclarecer que a última asserção, levada

ao probatório, é integrada, não por pontos de facto, como seria mister,
mas por matéria de direito, e daí que a mesma deva considerar-se
ali como “não escrita”.

Todavia, na parte discursiva da sentença, o Mmo Juiz acabou por
se pronunciar, juridicamente, no sentido de que:

“Atentos os elementos constantes dos autos, máxime a matéria
dada como assente . . . , não parece ter existido qualquer insuficiência
ou incongruência de fundamentação dos serviços fiscais . . .”, e de
que

“Importa, naturalmente, de acordo com todos estes postulados,
pois que o contribuinte, destinatário da decisão, fique minimamente
ciente do iter volitivo da Administração, no que concerne à deter-
minação da matéria colectável. Só a violação destes requisitos da
decisão implica a respectiva ilegalidade, fundamento de subsequente
anulação em sede de impugnação judicial da correspondente liqui-
dação, o que, de todo, igualmente por constatação, na circunstância,
não aconteceu . . .”.

Simplesmente, se é certo que o vício de falta de fundamentação
foi invocado na petição da deduzida impugnação, verdade é também
que a sentença ora sob censura não foi questionada no que respeita

89

à decisão atinente do dito vício, o qual está, assim, fora da análise
deste Tribunal.

Por conseguinte, e atentas as conclusões da alegação de recurso,
a questão a solucionar é, essencialmente, tal como vem ali formulada,
a de saber se o Mmo Juiz, ao não se pronunciar sobre a determinação
dos valores tributáveis, a sua qualificação e quantificação, postos em
causa na impugnação, violou, ou não, “o que dispõe a alínea d) do
arto 668o do CPC . . . além das disposições do arto 86o do CIVA
e o no 2 do arto 89o e a alínea a) do arto 120o do CPT . . . ”.

Vejamos.
No domínio em destaque, o Tribunal “a quo” julgou assim: “no

contencioso das contribuições e impostos pode servir sempre de fun-
damento para impugnação ou recurso qualquer preterição de for-
malidades legais, entendidas estas como procedimentos vinculados.
É que só assim se realiza plenamente a garantia de legalidade visada
pela jurisdicionalização do acto tributário. No entanto, essa “zona
discricionária” em que se situa a fixação de um valor, lucro ou ren-
dimento, pelas respectivas comissões, está subtraída à censura judicial,
porque nela têm lugar juízos de valoração, segundo regras técnicas
ou de experiência particular, que o Tribunal não está em condições
de poder corrigir . . .”.

Quer isto dizer que, no fundo, o Tribunal decidiu que não podia
apreciar os alegados erros na determinação, na qualificação e quan-
tificação da matéria tributável.

De modo que, nessa medida, houve pronúncia sobre tal questão
e, portanto, não ocorre a apontada causa de nulidade da sentença,
prevista no arto 668o, no 1, alínea d), do Código de Processo Civil.

O formulado juízo poderá traduzir, isso sim, um erro de julgamento,
vício substancial ou de conteúdo, diferente da falada omissão de pro-
núncia, vício formal ou de limite da sentença.

Ora, na espécie vertente, o Julgador “errou” quando decidiu, sem
qualquer reserva, que “a zona discricionária . . . está subtraída à cen-
sura judicial . . .”.

É que a discricionariedade não exclui absolutamente uma vin-
culação.

Na verdade, e em bom rigor, não há actos discricionários. Os actos
são praticados ou no exercício de poderes vinculados ou no exercício
de poderes discricionários e, mesmo quanto a estes, há sempre uma
parte vinculada.

Por outras palavras, e na lição do Prof. Marcello Caetano (“Manual
de Direito Administrativo”, Vol. I, pag. 504), “se os poderes exercídos
forem discricionários teremos ainda de admitir que a lei é violada,
na medida em que ela pressupõe sempre a actuar uma vontade es-
clarecida por motivos exactos. A ideia falsa sobre os factos em que
se fundamenta a decisão traduz violação de lei na medida em que
esta confere os poderes discricionários para serem exercídos dada
a existência de certas circunstâncias ou de circunstâncias cuja apre-
ciação conduza o agente a optar, entre várias decisões possíveis, pela
que considere mais adequada à realização do fim legal. Se estas afinal
não existiam nos termos supostos, a lei foi violada no seu espírito”.

De sorte que, na área da fixação da matéria tributável através de
métodos indiciários ou por presunções, a actuação da Administração
Fiscal, pretendida pelo legislador como decorrente de uma margem
de autonomia própria — a zona da chamada discricionariedade técnica
da Administração ou da sua livre apreciação — é, mesmo aí, sindicável
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pelo tribunal, se bem que, na óptica tradicional da nossa jurispru-
dência, só em casos de “erro grosseiro” ou “erro manifesto” (cfr.,
por todos, Acs., STA, de 13-04-1988, Rec. no 4602, e de 18-10-1989,
Rec. no 10632).

E, neste ponto, também a doutrina deu conta de que pela, utilização
da fórmula “preterição de formalidades legais” (cfr. arto 86o do CIVA,
na redacção anterior à dada pelo arto 1o do Dec.-Lei no 198/90, de
19 de Junho, e, para além de outros, os entretanto revogados artos 18o,
do CIT, 20o, § 1o, do CIP, 78o, do CCI, 97o, § único, do CIMSISD,
e 284o, § único, do CCPIIA), a lei “pretendeu limitar a irrevisibilidade
das deliberações ao puro terreno das questões de facto que envolvam
juízos da avaliação segundo critérios técnicos — a “zona discricionária”
a que se refere a nossa jurisprudência — abrindo, porém, a controlo
jurisdicional os vícios essenciais do processo, as questões de direito
e as simples questões de facto que não exijam uma livre valoração
segundo regras técnicas ou de experiência comum” (Alberto Xavier,
in “Conceito e Natureza do Acto Tributário”, pag. 380).

Acresce que, presentemente, e por via de expressa disposição da
lei, na impugnação do acto tributário de liquidação, pode ser invocada
qualquer ilegalidade praticada na determinação da matéria tributável
ou a errónea qualificação e quantificação desta (artos 89o, no 2, 120o,
alínea a), e 136o, no 1, do CPT) ou, nos termos próprios do CIVA
(arto 86o, na redacção dada pelo Dec.-Lei no 198/90, de 19 de Junho),
podem “ser invocados quaisquer ilegalidades ou erros praticados na
determinação do imposto em falta”.

Por conseguinte, no caso dos autos, sempre seria de apreciar os
alegados erros na determinação, na qualificação e quantificação da
matéria tributável, pois, como se viu, o juiz pode, em sede de im-
pugnação judicial (recurso contencioso de anulação), e socorrendo-se
dos meios técnicos que entender necessários (cfr. artos 12o do ETAF,
14o da LPTA, e 135o do CPT), controlar quer a verificação dos ele-
mentos predeterminados na lei, a exactidão dos respectivos pressu-
postos de facto, quer as operações técnicas que conduziram a Ad-
ministração à decisão tomada, o caminho aí seguido, ficando apenas
fora desse controlo jurisdicional pleno os juízes valorativos emitidos
pela Administração com base em técnicas específicas, hipótese em
que uma tal valoração não poderá ser “substituída” pela do tribunal.

Aliás, em caso idêntico, a jurisprudência constitucional orientou-se
no sentido de que “a indissociabilidade da garantia decorrente do
princípio da legalidade tributária e da garantia do recurso contencioso
traduz-se em que os tribunais compete não somente a verificação
dos pressupostos de aplicação da norma ao caso, mas também a cor-
recção da interpretação da norma e a observância do princípio da
proporcionalidade nessa aplicação, expressa não apenas no respeito
do fim da norma mas também na correcção da adequação do meio
ao resultado, ou seja, do “iter” lógico seguido pela Administração
na valoração dos elementos da situação concreta e da correcção interna
dos raciocínios lógico-discursivos que presidiram á sua aplicação ao
caso” (Ac., TC, no 233/94, de 10 de Março de 1994, Proc. no 238/89,
1a Secção).

De tudo resulta, que, nada havendo a impedir o controlo e a censura
dos actos impugnados com fundamento em ilegalidade, impõe-se essa
sindicabilidade em face dos vícios arguidos na petição de impugnação
e que ainda não foram objecto de apreciação jurisdicional.

Tarefa que, não podendo implicar a eliminação de um grau de
jurisdição, terá, obviamente, de ser efectivada na 1a instância.
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Nesta conformidade, e pelo exposto, acorda-se em conceder pro-
vimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida, na parte em
crise, devendo o Tribunal “a quo” conhecer dos vícios invocados na
deduzida impugnação e ainda não apreciados.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Manuel Fernando dos Santos
Serra (relator) — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho de Castro
Martins. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1a. Instância. Questão de
facto. Incompetência.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluída no objecto de recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é este Tribunal incompetente em razão
da hierarquia, sendo então competente o Tribunal Tributário
de 2.a Instância.

Recurso n.o 18.245. Recorrente: Hernâni Roderico Souto Patuleia
e Yolanda Oni Rodriguez Failde; Recorrida: Fazenda Pública; Re-
lator: EXMo. CONSo. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformados com a decisão do TT1a de Lisboa que lhes rejeitou
a impugnação deduzida contra a decisão da comissão de revisão da
matéria colectável de 18.12.92, por extemporaneidade, vieram os Ites
Hernâni Roderico Souto Patuleia e Yolanda Oni Rodriguez Failde
recorrer, concluindo a sustentar que o prazo para recorrer era de
90 dias, não se aplicando ao caso o de 8 dias do art. 123o/2 do CPT,
mas sim o da al. a) do no 1 do mesmo artigo, ou o da al. b) do
art. 89o do CPCI, uma vez que o pagamento do imposto ocorreu
em 13.1.93, e ao caso não é aplicável a lei nova, nem poderá esta
ter efeitos retroactivos, nos termos do art. 3o do CPT e art. 3o/1
do DL 442-A/88, de 30.11, relativamente a rendimentos auferidos
em 1987.

Invocam, para tanto, que os autos dizem respeito a contribuição
industrial do ano de 1987, que apresentaram reclamação graciosa
que foi substancialmente atendida, visto que o lucro tributável de
9 503 004$00 foi reduzido para 2 197 941$00.

O EPGAdjunto, baseado nos factos fixados na decisão recorrida
(conhecimento da decisão proferida “na reclamação graciosa” e en-
trada da impugnação) e da aceitação desses factos pelos Rtes, é de
parecer que o procedimento é extemporâneo, em atenção à norma
do art. 123o/2 do CPT, que considera aplicável ao acaso, sendo que
tal solução seria a contemplada pelo CPCImpostos — art. 84o do dito
diploma, pelo que o recurso não mereceria provimento.
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Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar de questão
que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir à incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo MoPo (art. 45o-2 do CPTributário).

Com efeito, nas conclusões 6 e 7 das alegações do recurso, os
Rtes aduziram que a reclamação que apresentaram, e que na con-
clusão 5 haviam qualificado de “graciosa”, tinha sido substancialmente
atendida, visto que o lucro tributável de 9 503 004$00 havia sido re-
duzido para 2 197 941$00.

Tal acontecimento é uma determinação da realidade, do domínio
dos factos e propõe-se para conhecimento no recurso, visto que a
mesma não consta da decisão recorrida, intentando, no caso, afastar
o pressuposto do “indeferimento da reclamação graciosa”, que con-
diciona a aplicação do prazo contemplado no art. 123o/2 do CPT.

Quanto ao ponto, embora se não tivesse questionado a factualidade
fixada na decisão, através de invocados erros de facto em que aquela
houvesse incorrido, sempre se alinharam afirmações que se preten-
diam atendíveis na formação da situação individual de facto a in-
teressar o sentido jurídico que se intentava fazer vingar no recurso,
o que é suficiente para que se veja instalada no âmbito do objecto
daquele controvérsia a envolver matéria de facto.

O que basta para que se considere que o recurso não tem como
exclusivo fundamento matéria de direito, mas também inclui questão
de facto, pelo que este tribunal é incompetente para o seu conhe-
cimento, nos termos do art. 167o do CPTributário, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que se decide julgar este tribunal incompetente em
razão da hierarquia para o conhecimento do recurso.

Custas pelos recorrentes com procuradoria em 40 % e taxa de justiça
em 15 000$00.

95-1-11. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo (Relator) — João
José Coelho Dias — Domingos Brandão de Pinho. — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1a Instância. Questão de
facto. Incompetência.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluída no objecto de recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é este Tribunal incompetente em razão
da hierarquia, sendo então competente o Tribunal Tributário
de 2a Instância.
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Recurso n.o 18 249. Recorrente: José Júlio Tavares Gabriel; Recor-
rido: Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Ernâni Fi-
gueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

Inconformado com a sentença que julgou improcedente a oposição
que José Júlio Tavares Gabriel deduziria contra a execução fiscal
movida pela Fa Na contra António Tavares Gabriel para cobrança
da contribuição industrial, grupo C, dos anos de 1981 e 1982 e acres-
cido, veio o oponente recorrer, concluindo a sustentar que só tomou
conhecimento da liquidação em sede de execução, pois que não foi
notificado da mesma em momento anterior, resultando do facto de
a liquidação constituir acto administrativo lesivo dos seus interesses,
uma vez que o seu património pessoal responde pela dívida exequenda,
a sua qualidade de interessado no recurso contencioso contra o re-
ferido acto, dentro do fundamento da al. g) do art. 286o do
CPTributário.

E porque o devedor originário não era possuidor do bem — ar-
mazém de batatas —, à data em que nasceu a dívida e à da cobrança
voluntária, verifica-se o fundamento da al. b) do mesmo preceito,
sendo que a causada dívida é o referido bem porque a AF reconhece
não ter havido actividade industrial, tendo presumido o rendimento
com fundamento na existência do estabelecimento.

Termina a apontar à sentença contradição entre os fundamentos
e a decisão, o que acarreta a nulidade da al. c) do no 1 do art. 668o

do CPCivil e inconstitucionalidade por denegar o direito de recurso
contencioso e aceitar a tributação de situação não real, infringindo
dos arts. 268o/4 e 5 e 107o/2 da CRP.

O EPGAdjunto é de parecer que nas conclusões I e VI foram
afirmados factos que não constam da sentença recorrida, pelo que
este tribunal é incompetente em razão da hierarquia para o conhe-
cimento do recurso, sendo que, se assim se não entender, não será
o mesmo de conhecer por não terem sido as alegações oportunamente
apresentadas.

Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar de questão
que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir á incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo Mo Po (art. 45o-2 do CPTributário).

Tal questão logra prioridade de conhecimento face à também le-
vantada pelo Mo Po acerca da intempestividade da apresentação das
alegações, cujo cognição pressupõe a fixação da competência do tri-
bunal para a decidir.

Quanto à arguida incompetência, verifica-se, com efeito, que logo
na conclusão I o RTe invoca ter tomado conhecimento da liquidação
só com a execução, pois nunca havia da mesma sido notificado em
momento anterior.

E na conclusão VI afirma que o devedor originário não era o pos-
suidor do bem em causa — o armazém de batatas — em períodos
que entende relevantes para o efeito da integração do seu pedido
no fundamento da al. b) do art. 286o do CPT.

Tais ocorrências são determinações da realidade, são do domínio
dos factos e propõem-se para conhecimento no recurso, na medida
em que as mesmas não figuram no elenco do probatório da sentença
recorrida (não ter alguém a posse de uma coisa não é o mesmo
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que a não utilização dele ou não pagamento das rendas respectivas
ao senhorio — comprovados no item d) —, pois a virtual utilização
ou a sua disponibilidade pode ser vista como atitude possessória e
o não pagamento das rendas reporta-se aos termos do contrato de
arrendamento e ao seu incumprimento, que não à determinação do
corpus possessório.

Quando ao ponto, embora se não tivesse questionado a factualidade
fixada na decisão, através de invocados erros de facto em que aquela
houvesse incorrido, sempre se alinharem afirmações que se preten-
diam atendíveis na formação da situação individual de facto a in-
teressar o sentido jurídico que se intentava fazer vingar no recurso,
o que é suficiente para que se veja instalada no âmbito do objecto
daquele controvérsia a envolver matéria de facto.

O que basta para que se considere que o recurso não tem como
exclusivo fundamento matéria de direito, mas também inclui questão
de facto, pelo que este tribunal é incompetente para o seu conhe-
cimento, nos termos do art. 167o do CPTributário, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que se decide julgar este tribunal incompetente em
razão da hierarquia para o conhecimento do recurso.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça em 15 000$ e procu-
radoria em 40 %.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Ernâni Figueiredo (Rela-
tor) — Coelho Dias — Mendes Pimentel. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Nulidades de sentença. Omissão de pronúncia. Falta de
fundamentação.

Doutrina que dimana da decisão:

É nula a sentença - art. 144o do CPT - quando deixe de
pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar, nos ter-
mos do art. 660o no 2 do C.P.civil e 142 e 143 daquele
primeiro diploma, e, bem assim, nos casos de falta absoluta
de motivação, quer de facto quer de direito.

Recurso no 18.269, em que é Recorrente Sport Lisboa e Benfica,
Recorrido a Fazenda Pública, em que é Relator o Exmo Conso

Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Sport Lisboa
e Benfica, da sentença do T.T. de 1a Instância da mesma cidade,
2o Juízo, proferida em 15-3-94, que julgou improcedente a oposição,
pelo mesmo deduzida contra a execução pendente, com o no 3263/93,
na Repartição de Finanças do 12o Bairro Fiscal de Lisboa.

95

Baseou-se a decisão, em que o alegado concretiza uma ”ilegalidade
concreta, relativa ou de segundo grau”, e não a ”ilegalidade abstracta,
absoluta ou de primeiro grau”, que é a única contemplada - al. a)
do no 1 - no elenco taxativo do art. 286 do CPT, como o era no
art. 176o no 1 do CPCI, uma vez que vem apenas posta em causa
a ”interpretação - aplicação” da lei, pelo fisco, aos factos concretos
de modo que ”o problema não é a inexistência de lei, a não edição
de lei”, ali contemplada. ”Por isso, não resulta preenchida a hipótese
da alínea a) do no 1 do artigo 286 do CPT, tão-pouco se verifica
a hipótese de qualquer outra alínea desse preceito”.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
”a) A sentença recorrida enferma de nulidade por falta e inade-

quada fundamentação, nos termos do no1 alíneas b) e c) do art. 668o

do CPC.
b) A pendência do processo de impugnação e a probabilidade de

contradição de julgados, nomeadamente sobre a matéria de facto,
constituem motivo justificado para a suspensão da instância, nos ter-
mos do art. 279o no1 do C.P.C.”.

Por sua vez, concluiu a recorrida Fazenda Pública:
”- A douta sentença recorrida não é nula porque o facto de ter

omitido a referência do recorrente à aplicação da alínea g) do no1
do art. 286o do CPT não apresenta qualquer relevância para a solução
do caso;

- Como muito bem decidiu a sentença recorrida, o real fundamento
da oposição consistiu na ilegalidade concreta da dívida, não possi-
bilitada pela alínea a) do no 1 do art. 286o do CPT, por haver, no
caso concreto, possibilidade de utilização da impugnação;

- Utilização essa que a recorrente até nem desperdiçou apesar de,
inexplicavelmente, ter omitido o facto, só agora o vindo revelar, para
pedir a suspensão da execução, de acordo com o art. 279o do C.P.C.,
que não é aplicável ao caso.

Assim, o recurso improcede, devendo prosseguir a execução”.
O Exmo Magistrado do MoPo emitiu o seguinte parecer:
”Na conclusão b) das suas alegações de recurso, o Recorrente afirma

um facto que o Mmo Juiz ”a quo” não tomou em consideração na
sentença recorrida, sendo que, a seu ver, esse facto justifica a suspensão
da execução.

Mas, sendo assim, o recurso não versa apenas matéria de direi-
to — circunstância que, nos termos dos arts. 21o no 4, 32o no1 b)
e 41o no 1 a) do ETAF, obsta a que este STA dele possa conhecer
por ser, para tanto, competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que sou de parecer que se declare este Tribunal in-
competente em razão da hierarquia”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
”a) A execução no 3263/93, movida ao ora opoente, a correr termos

na Repartição de Finanças do 12o Bairro Fiscal de Lisboa, destina-se
à ”Liquidação da Contribuição Industrial, grupo A, de 1988”, no mon-
tante de 9.879.723$00”.

b) Todos os demais factos constantes da petição”.
Vejamos, pois:
Deve começar por dizer-se que se considera este STA competente,

em razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso, já que não
está em causa matéria de facto propriamente dita, como evento da
vida real em si considerado, mas uma simples ocorrência processual,
a instauração de impugnação judicial, do conhecimento oficioso do
Tribunal.
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Quanto ao mais:
O recorrente invoca, desde logo, a nulidade da sentença, por omis-

são de pronúncia, uma vez que aquela, entendendo não se verificar,
no caso, o fundamento da al. a) do no1 do art. 286o do CPT, por
se tratar de uma ilegalidade em concreto, não apreciou o da sua
al. g), em vista do qual havia sido expressamente deduzida a oposição.

E com razão.
Na verdade, a sentença é nula, nomeadamente, quando o juiz deixe

de pronunciar-se sobre questão que devesse apreciar, o que está em
correspondência directa com o dever que lhe é imposto - cfr. art. 6604 2
do C.P.Civil - de resolver todas as questões que tiverem sido sub-
metidas à sua apreciação, por tal modo que é a omissão ou infracção
a esse dever que concretiza a dita nulidade.

Cfr. Alberto dos Reis, Anotado, vol. V, pág. 143.
Ora, a sentença, após concluir ser taxativo o elenco legal previsto

naquele art. 286o no 1 do CPT, apreciou pormenorizadamente o ale-
gado, face à sua al. a), que, como ali doutamente se aponta, apenas
abrange a chamada ”ilegalidade concreta, relativa ou de segundo
grau”.

E, a final, ao jeito conclusivo, depois de referir que ”não resulta
preenchida a hipótese da alínea a) do no 1 do art. 286o do CPT”,
logo, acrescentou que ”tão-pouco se verifica a hipótese de qualquer
outra alínea desse preceito”.

O que, todavia, neste último ponto, é insuficiente para o efeito.
Pois o opoente havia invocado expressamente, na petição, o en-

quadramento da oposição na al. g) do dito preceito.
O que implicava a análise concreta da situação, face a tal normativo,

o que não foi feito.
Ainda que, contudo, assim se não entendesse, sempre a sentença

seria nula, por falta de fundamentação.
Como elucida Alberto dos Reis, cit, tal exigência radica na elu-

cidação das partes a respeito dos motivos da decisão, do direito e
necessidade da parte vencida saber a razão por que lhe foi desfavorável
a sentença, até para recorrer, para poder impugnar os fundamentos
da decisão perante o tribunal superior que igualmente carece de co-
nhecer as razões determinantes da decisão para as poder apreciar
no julgamento do recurso.

O juiz tem, pois, de produzir as razões em que se apoia o seu
veredicto.

E tanto assim é que só a falta absoluta de motivação constitui
a apontada nulidade e já não a motivação deficiente, medíocre ou
errada que unicamente afecta o valor doutrinal da sentença mas não
produz nulidade.

Ora, a sentença não fundamenta, sequer minimamente, porque é
que o alegado não tem enquadramento na dita al. g) - ”ilegalidade
da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure meio judicial
de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação” -, a qual,
repete-se, foi expressamente invocada, logo no início da petição.

É, pois, nula a sentença - art. 144o no 1 do CPT.
Termos em que se acorda anulá-la, assim se provendo o recurso.
Sem custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — João José Coelho Dias — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Impugnação. Amnistia da Lei 23/91,
de 4 de Julho.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A admitir-se, conforme se entendeu na instância, com
a concordância da FaPa recorrente, a aplicabilidade da
amnistia do no 2o da al. x) do arto 1o da Lei 23/91,
de 4 Julho à dívida de juros compensatórios cuja liqui-
dação fora impugnada, era necessário, para declarar tal
amnistia, que estivesse comprovada a condição à qual
a mesma estava subordinada.

II — Inverificada nos autos essa circunstância, enfermava de
erro de julgamento a decisão que aplicou tal amnistia,
com a sua consequente revogação, para que outra decisão
fosse proferida conhecendo-se, se nada mais a tal ob-
stasse, dos fundamentos da impugnação.

Recurso no. 18.273, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Rita Pinho de Paiva Raposo e José Maria de Pinho de Paiva Raposo,
e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr. Coelho Dias.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. A FaPa, inconformada com a decisão de fs. 30, proferida, em
11.10.93, pelo M.mo Juiz do 2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa, na qual se julgou extinta, por amnistia, a obrigação
de pagamento de juros compensatórios, no montante de 857.680$00,
cuja liquidação havia sido impugnada por Rita Pinho de Paiva Raposo
e José Maria Pinho de Paiva Raposo, dessa decisão veio interpor
recurso para este STA, assim concluindo a respectiva alegação:

«1. Nos termos do arto 1o, alínea “x”, da Lei no 23/91, de 4 de
Julho, a amnistia da multa (e, para a Administração Fiscal, também
dos juros compensatórios), está condicionada, — no que aqui inte-
ressa — ao cumprimento da obrigação de imposto.

2. Da realidade fáctica dada como provada na sentença recorrida,
não consta que os A.A. tenham efectuado o pagamento do imposto
sobre as sucessões e doações, a que se referem os juros compensatórios
impugnados.

3. Em consequência, falta um dos pressupostos da amnistia de-
cretada pela Lei no 23/91, de 4 de Julho, qual seja o do cumprimento
da obrigação de pagamento do imposto nos 180 dias seguintes aos
da entrada em vigor da referida lei.

4. Não podendo ser amnistiada a obrigação de juros compensatórios,
ocorreu erro de julgamento, determinante da revogação da sentença
agora recorrida, o que se pede».

1.1. Os impugnantes, na sequência da notificação do despacho do
Senhor Juiz de fs. 37, vieram juntar aos autos as fotocópias de co-
nhecimentos de fs. 42 a 59, sobre as quais se pronunciou a FaPa,
a fs. 61, sustentando que o pagamento do imposto sucessório ocorreu,
em parte, fora do prazo de 180 dias fixado na referida Lei no 23/91.
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1.2. O Senhor Juiz sustentou a decisão, a fs. 64, e, sem contra-
-alegações, subiram os autos a este STA, onde o Ex.mo Magistrado
do MoPo emitiu o seguinte parecer:

«Para aplicar ao caso a amnistia vertida no no 2 da al. x) do arto 1o

da Lei no 23/91 há que estabelecer se o imposto devido foi pago
dentro do prazo estabelecido no preceito, sendo que, mostrando-se
pago a dívida de juros compensatórios é abrangida pela amnistia,
já que tudo se passa como se a obrigação fosse cumprida sem mora.

Sou, assim, de parecer que se ordene a baixa dos autos à instância
para alargamento da matéria de facto e aplicação do direito acima
definido (artos 729o e 730o do CPC).

Termos em que o recurso deve ser provido».
1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Na decisão recorrida deu o M.mo Juiz como provado que a

liquidação impugnada nos autos respeita a imposto sucessório relativo
ao ano de 1989.

E, tendo colocado, oficiosamente, a questão da extinção da obri-
gação tributária, por força da amnistia da Lei 23/91, de 4 Julho, en-
tendeu que, tendo-se verificado posteriormente ao alegado nascimento
da obrigação de pagamento de juros moratórios (queria referir-se,
certamente, a juros compensatórios) um facto extintivo da mesma,
ou seja «... o da amnistia dos juros compensatórios, nos termos da
alínea x) do no 2 do arto 1o da Lei no 23/91, de 4 de Julho», tal
facto extintivo superveniente lograva enquadramento na previsão do
arto 120o do CPT, consequentemente julgando extinta, pela amnistia,
a obrigação de pagamento daqueles juros.

Cita, em abono do seu entendimento, um despacho do S.E.A.F.,
de 26.7.91, que não transcreve.

2.1. Contra tal decisão se insurgiu a FaPa recorrente, nos termos
que ficaram expostos, pois que, admitindo, embora, a aplicação da
amnistia aos juros compensatórios, não se mostrava provado o cum-
primento da obrigação principal — o pagamento do imposto — dentro
do prazo fixado na lei, posição que veio a reiterar a fs. 61, assinalando
terem excedido tal prazo alguns dos pagamentos constantes das fo-
tocópias de fs. 42 a 59.

2.2. Ora, nos termos do arto 690o, 1, do CP Civil, e como pa-
cificamente se tem entendido, o âmbito e o objecto dos recursos são
fixados pelas conclusões da respectiva alegação, apenas havendo que
conhecer, no tribunal «ad quem», da decisão recorrida e dos vícios,
de forma ou de fundo, que lhe sejam imputados, ressalvadas as ques-
tões que sejam de conhecimento oficioso.

E, no caso dos autos, tendo o M.mo Juiz erigido como questão
prévia a aludida aplicabilidade da amnistia à dívida de juros com-
pensatórios, cuja liquidação fora impugnada por outros fundamentos,
questão essa que resolveu pela afirmativa, conhecimento que a re-
corrente não põe em causa, apenas alegando erro no respectivo jul-
gamento, unicamente dessa questão haverá que cuidar e não do acerto
ou desacerto do referido conhecimento neste processo de impugnação
judicial.

Para resolver a aludida questão prévia baseou-se o M.mo Juiz,
em sede factual, unicamente na circunstância de a liquidação im-
pugnada nos autos respeitar a imposto sucessório relativo ao ano
de 1989, segundo exarou no probatório.

Ora, a admitir-se, como se fez na decisão, com a concordância
da recorrente, a aplicabilidade da amnistia decretada pela alínea x),

99

no 2o, do arto 1o da Lei 23/91 aos juros compensatórios cuja liquidação
foi impugnada, era necessário, como alega a recorrente, para declarar
tal amnistia, que estivesse comprovada a condição — cumprimento
da obrigação de pagamento do imposto sucessório dentro do prazo
fixado na lei — a que essa amnistia estava subordinada, circunstância
que não consta da decisão.

Desse modo, por inverificados os pressupostos do regime jurídico
aplicado na decisão da referida questão prévia, estamos perante ma-
nifesto erro de julgamento, consistente na violação da norma invocada
pelo julgador, ilegalidade essa determinante da revogação do decidido.

E não é caso de recurso à faculdade prevista no no 3 do arto 729o

do CP Civil, contrariamente ao defendido pelo Ex.mo Magistrado
do MoPo, porquanto não é de entender que a decisão de facto possa
e deva ser ampliada em ordem a constituir base suficiente para a
decisão de direito, uma vez que a questão da aplicabilidade da amnistia
apenas «nasce» com a decisão, nada havendo sido articulado ante-
riormente pelas partes, ou trazido, por outra forma, à apreciação
do Tribunal, relativamente a essa questão, e que importe recolher
para completar o julgamento de facto (cfr. Armindo Ribeiro Mendes,
«Recursos em processo Civil», pág. 265, citando Rodrigues Bastos,
«Notas ao Cód. Proc. Civil, III, págs. 363).

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
decisão recorrida, para que outra seja proferida em que se conheça,
se nada mais a tal obstar, dos fundamentos da impugnação.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Luís Filipe Mendes Pimen-
tel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Recurso no 18.299, em que são recorrente Cipriano da Silva Costa
e recorrido Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. João José Coelho Dias.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. - Cipriano da Silva Costa, inconformado com a sentença de
fls. 152, de 6.7.93, do Mmo. Juiz do 2o juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância do Porto, na qual se julgou improcedente a impugnação
da liquidação do I.V.A. de 1987, no montante de 2.030.327$00, daquela
decisão interpôs recurso para este S.T.A., assim concluindo a res-
pectiva alegação:

“A) - O direito à informação, como direito fundamental, deve ser
assumido como um direito de interacção entre os cidadãos e a Ad-
ministração em geral;
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B) - O correlativo dever de informar, quando ilegitimamente violado
e em grave determinação das legítimas expectativas do cidadão-con-
tribuinte, contende com os princípios da legalidade (na vertente da
Segurança e Estabilidade Jurídica), da Proporcionalidade e Igualdade
e da Boa-fé no relacionamento com os órgãos administrativos;

C) - Quando da violação do dever de informação decorre a ma-
nutenção de um estado de erro por parte do cidadão-contribuinte,
a que este pretender obstar mediante o exercício atempado do seu
direito à informação, deve esse erro ser imputável à própria Ad-
ministração Fiscal;

D) - Quando, nesta situação, a Administração Fiscal age como
se o erro não lhe fosse censurável, e em prejuízo do Princípio da
Legalidade, da Proporcionalidade e Igualdade e do Abuso do Pro-
cedimento Administrativo, há preterição de formalidades legais por
violação de preceitos imperativos - artos. 20o e 268o, no 1, da C. R.
P. e arto. 14o do C.P.C.I. - fundamento de anulação do acto tributário
praticado;

E) - Ao não ponderar estas circunstâncias, a sentença recorrida
não se encontra devidamente motivada, pelo que deve ser revogada”.

1.1 - Contra-alegou a Fa. Pa, pugnando pela manutenção do de-
cidido, pela forma constante de fls. 133.

1.2 - O Exmo. Magistrado do Mo. Po., junto deste S.T.A., emitiu
parecer em que, igualmente, opina pela confirmação da sentença
recorrida.

1.3 - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. - Vem assente, naquela decisão, o seguinte:
“A) - O Autor é sujeito passivo de I.V.A. pelo exercício da actividade

de “outros serviços recreativos não especificados” - C.A.E. 941590.
B) - Concretamente, e no ano de 1987, a actividade do Autor

consistia na angariação de artistas para espectáculos organizados por
terceiros, designadamente Câmaras Municipais e Comissões de Festas.

C) - O Autor cobrava àqueles promotores directos dos espectáculos
um valor que englobava os “cachets” dos artistas e a sua própria
comissão.

D) - O Autor solicitou por escrito à União das Associações de
Espectáculos e Diversões e aos Serviços de Administração do I.V.A.
(carta de 14.2.86, a fls. 126 esclarecimento quanto há base de incidência
de imposto e taxa aplicável, relativamente às operações supra descritas
na alínea c);

E) - O Autor procurou ainda inteirar-se do enquadramento fiscal
das ditas operações junto do Bairro Fiscal, onde para o efeito se
deslocou diversas vezes, mas não conseguiu obter qualquer deter-
minação coerente na matéria;

F) - O Serviço de Administração do I.V.A. não deu qualquer res-
posta ao pedido de esclarecimento formulado pelo Autor, referido
em D);

G) - Em resposta à sua diligência junto da União das Associações
de Espectáculos e Diversões o Autor recebeu desta entidade, ainda
em 1986, o parecer de que deveria liquidar o I.V.A. à taxa de 16%,
sobre os valores das comissões recebidas - cfr. doc. fls. 4;

H) - Face ao silêncio da Administração e à resposta da dita União
o Autor, no ano de 1987, liquidou o I.V.A. à taxa de 8 %, apenas
sobre os valores das comissões por si recebidas;

I) - Tendo em conta a informação elaborada pelos Serviços de
Fiscalização Tributária, constante de fls. 11-15, o Chefe da Repartição
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de Finanças do 4o Bairro Fiscal do Porto liquidou adicionalmente
ao Autor, para o ano de 1987, I.V.A. no montante de 2.030.327$00
e 1.798.600$00 de juros compensatórios;

J) - Tal liquidação, ora impugnada no que ao imposto respeita,
foi efectuada com base nos valores declarados pelo sujeito passivo,
mas considerando a taxa normal de 16 % e tomando como base de
incidência o valor dos contratos celebrados entre aquele e os pro-
motores directos dos espectáculos - cfr. supra alínea c);

K) - Notificado para efectuar o pagamento dos valores assim li-
quidados em 6.8.91, o Autor pagou efectivamente o montante de
2.030.327$00 de I.V.A., beneficiando da amnistia instaurada pela lei
no 23/91, de 4/7, quanto aos juros compensatórios.

L) - Na sequência das exposições apresentadas no 4o Bairro Fiscal
pelo Autor, dirigidas ao S.A.I.V.A. (fls. 126) e ao Director-Geral
das Contribuições e Impostos (fls. 134), foi prestada pelo S.A.I.V.A.
a informação de fls. 53 - 57 e, seguidamente, proferido pelo Centro
de Estudos Fiscais da D.G.C.I. o parecer de fls. 40-52.

M) - Em tal parecer e no que respeita à liquidação adicional de
I.V.A. conclui-se que a mesma não foi viciada de ilegalidade por
errada informação prestada ao sujeito passivo - cfr. fls. 43-46.

N) - Ainda sobre aquele parecer foi emitido pelo Subsecretário
de Estado Adjunto da Secretária de Estado do Orçamento, em
19-12-91, o seguinte despacho: “Concordo, pelo que deverá o S.I.V.A.
agir em conformidade” - fls 78.

Mais consignou o Mmo. Juiz não considerar provado que o pro-
cedimento do Autor, ao liquidar I.V.A. à taxa de 8 %, tenha resultado
do esclarecimento prestado, nesse sentido, verbalmente, por funcio-
nário afecto à Repartição de Finanças, admitindo, sim, que tal es-
clarecimento, quanto à aplicabilidade da taxa reduzida (8 %), res-
peitasse à prestação de serviços de espectáculos em que o Autor
aparecia como promotor directo, modalidade que, porém, não estava
em causa quanto ao ano de 1987, porquanto nas operações desse
ano o Autor surja como mandatário dos artistas, agindo em nome
próprio e, assim, como prestador de serviços tributáveis, nos termos
do arto 1o, a), 4o, no 3, e 18o, 1, c), do C.I.V.A., à taxa de 16 %.

2.1 - Face à referida factualidade, entendeu o julgador inexistir
qualquer fundamento para anular a liquidação impugnada, pois que,
além do mais que na sentença refere, mostrando-se conforme à lei
o acto tributário praticado, não se configurava, no caso, numa situação
de “consulta prévia”, prevista na alínea b) do arto 14o do C.P.C.I.,
com as consequências constantes do § 1o desse preceito, nem, por
outro lado, a omissão do dever de esclarecer o contribuinte, garantia
a este conferida pela alínea a) do citado diploma legal, tinha qualquer
reflexo negativo sobre o mencionado acto tributário, podendo de-
sencadear unicamente, eventual responsabilização da Administração
Pública pelos prejuízos causados ao impugnante, conforme se en-
tendera no parecer do Centro de Estudos Fiscais.

2.2 - Vejamos, agora, se procedem os fundamentos do recurso.
Conforme se extrai das conclusões formuladas, limita-se o recor-

rente a fazer apelo ao direito à informação que assiste ao contribuinte,
cujo correlativo dever de informar por parte da Administração Fiscal
não teria sido, no caso, cumprido, com a consequente manutenção
daquele em estado de erro sobre a situação tributária, que passou
a ser atribuível aquela Administração e que, por não assumido por
esta, com violação dos princípios da legalidade, proporcionalidade,
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igualdade e “abuso do procedimento administrativo”, constituiria pre-
terição de formalidades legais, por desrespeito de preceitos impe-
rativos - artos. 20o e 268o, 1, da C.R. e 14o do C.P.C.I. - determinante
da anulação do acto tributário.

E porque, em seu entender, a sentença recorrida não havia pon-
derado tais circunstâncias, não estava “devidamente motivada”, de-
vendo ser revogada.

Ora, pelo contrário, e como vimos, na sentença recorrida analisou-se
a situação do impugnante relativamente às suas dúvidas e pedidos
de esclarecimento e informação sobre a sua situação tributária e res-
pectivos reflexos na legalidade do acto tributário, concluindo-se e
bem - adiante-se - inexistirem fundamentos para anular aquele.

É que, conforme escreve A. Xavier, “Manual de Direito Fiscal”,
I, pág. 142, comentando o citado arto 14o do C.P.C.I., “... o escla-
recimento nunca é vinculante para a Administração, enquanto a in-
formação, se confirmada pelo Director-Geral das Contribuições e Im-
postos, vincula os serviços, que não poderão proceder por forma di-
ferente em relação ao objecto exacto do pedido, salvo em cumprimento
de decisão judicial”. E o mesmo A. distingue ainda, seguidamente,
a aludida figura da informação do instituto da consulta prévia, na
medida em que “... enquanto na informação o interessado submete
à Administração Fiscal uma situação tributária actual, 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”.

Ora, no caso dos autos, nem sequer ficou provado que tenha sido
prestado qualquer esclarecimento, relativamente ao contribuinte, cer-
to sendo, aliás, que este, ora recorrente, apenas apela no recurso,
conforme ficou referido, à falta de satisfação do seu direito à
informação.

Logo, se nenhuma informação lhe foi prestada, e só esta, como
se disse, poderia vincular os serviços, nos termos expostos, a indiscutida
legalidade intrínseca do acto tributário em nada se mostra afectada,
sendo manifestamente infundada a invocação de preterição de for-
malidades legais na génese desse acto.

E se é verdade que a Administração deve actuar em observância
dos princípios mencionados pelo recorrente e acatar as informações
constitucionalmente estabelecidas, quanto aos direitos e garantias dos
administrados, agindo, no caso em apreço, com poderes vinculados,
qualquer eventual omissão naquelas áreas, desde que não prejudique
o quadro legal imposto para o acto praticado, será irrelevante quanto
à validade deste (cfr. Ac. deste S.T.A., de 26 Out. 1994, rec. 17.626).

Urge, pois, concluir pela improcedência dos fundamentos do re-
curso, não tendo a decisão recorrida violado qualquer das normas
invocadas nas conclusões do mesmo - artos. 20o e 268o, no 1, da Cons-
tituição e 14o do C.P.C.I. - pelo que deve tal decisão manter-se na
ordem jurídica, por não passível de censura, por parte deste Tribunal.

3 - Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 %

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995 — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim da Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Fundamento. Matéria de facto. Incom-
petência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No concernente aos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1.a instância, a competência do tribunal
superior é determinada em função do fundamento do
recurso respeitar «exclusivamente» a matéria de direito,
ou não (art.os 21.o, n.o 4, 32.o, n.o 1, alínea b), e 41.o,
n.o 1, alínea a), do ETAF, e 167.o do CPT).

2 — Assim, a questão da competência hierárquica para efeitos
das enunciadas normas, é uma questão prévia que tem
de ser decidida sem cuidar do mértito do recurso ou da
justeza dos seus fundamentos, pelo que é indiferente, neste
domínio, determinar a atendibilidade ou o relevo das afir-
mações factuais no julgamento do recurso juízo que, ob-
viamente, só caberá ao tribunal para tanto competente.

3 — Por conseguinte, incluída questão de facto no objecto
do recurso, o fundamento deste não radica só no campo
do direito, e daí que a competência para o conhecimento
de um tal recurso caiba ao Tribunal Tributário de 2.a Ins-
tância e não ao Supremo Tribunal Administrativo — Sec-
ção de Contencioso Tributário.

Recurso n.o 18.308. Recorrente: Maria José da Silva Ventura; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Santos
Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Maria José da Silva Ventura, devidamente identificada nos autos,
recorre da sentença do Meretíssimo Juiz do Tribunal Tributário de
1.a Instância do Porto (1.o Juízo), de 4 de Março de 1994, que julgou
improcedentes os embargos de terceiro por si deduzidos contra a
penhora efectuada no processo de execução fiscal n.o 1040669/92,
a correr termos na 1.a Repartição de Finanças do concelho de Ma-
tosinhos e em que figura, como executado, Alfredo Coutinho da Hora
Mota.

Na sua alegação de recurso, formula as conclusões que aqui se
dão por reproduzidas e que, em parte, a seguir vão transcritas:

— «A penhora incidiu sobre bem que não é propriedade do
executado;

— A embargante não é executada nestes autos;
— O imóvel integrado no património indiviso do casal, cujo ma-

trimónio foi dissolvido por divórcio, não é um bem do devedor que
responda pelas suas dívidas. . . ;

— A embargante é possuidora porque é quem habita na casa e
a quem a mesma foi atribuída no divórcio;

— A penhora com nomeação de fiel depositário diverso da em-
bargante e consequente venda são ofensivas da posse. . .».

Não houve contra-alegação.
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O Exmo Magistrado do Ministério Público, em serviço nesta Secção,
emitiu douto parecer onde, depois de tecer pertinentes considerações
sobre o que releva para determinação da competência hierárquica
à face do preceituado nos art.os 32.o, n.o 1, alínea b), do ETAF,
e 167.o do CPT, concretizou:

— «. . .a recorrente sustenta que foi constituído, no caso, um fiel
depositário diferente da embargante» e «na douta sentença recorrida
não é dado como provado que tenha sido nomeado um fiel depositário
diverso da embargante», assim, «de harmonia com o exposto, inde-
pendentemente da relevância de tal elemento fáctico para a decisão
do recuso, deve entender-se que o recurso não tem por fundamento
exclusivamente matéria de direito, pelo que o Supremo Tribunal Ad-
ministrativo será hierarquicamente incompetente para o conhecimento
do recurso — artigos 32.o, n.o 1, alínea b), e 41.o, n.o 1, alínea a),
do ETAF, e artigo 167.o do Código de Processo Tributário».

Ouvidas as partes sobre tal questão, a recorrente nada disse, mas
a recorrida pronunciou-se no sentido de que «o recurso não incide
sobre matéria de facto», pelo que será competente o STA.

Colhidos os vistos de lei, cumpre decidir.
E decidindo.
Comecemos pela deduzida excepção da incompetência deste Tri-

bunal, questão, aliás, de conhecimento oficioso e, até, a lograr prio-
ridade de apreciação sobre tudo o mais.

Pertinentemente, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
(Decreto-Lei n.o 129/84, de 27 de Abril) dispõe:

— «A Secção de Contencioso Tributário (do Supremo Tribunal
Administrativo) apenas conhece de matéria de direito nos processos
inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1.a instância. . .»
(art.o 21.o, n.o 4);

— «Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer. . .dos
recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a ins-
tância, com exclusivo fundamento em matéria de direito» [art.o 32,
n.o 1, alínea b)];

— «Compete ao Tribunal (Tributário de 2.a Instância) conhe-
cer. . .dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1.a ins-
tância, salvo o disposto na alínea b) do n.o 1 do artigo 32.o» [art.o 41.o,
n.o 1, alínea a)].

O conteúdo dos referenciados e transcritos preceitos foi vertido
no art.o 167.o do Código de Processo Tributário, tal como segue:

«Das decisões dos tribunais tributários de 1.a instância cabe recurso,
no prazo de 8 dias, a interpor. . .para o Tribunal Tributário de 2.a Ins-
tância, salvo se a matéria for exclusivamente de direito, caso em que
cabe recurso no mesmo prazo para a Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo».

Do patenteado resulta que, no concernente aos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância, a competência
do tribunal superior é determinada em função do recurso respeitar
«exclusivamente» a matéria de direito, ou não.

E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria con-
trovertida levada às conclusões da alegação do recurso — onde se
fixa o objecto deste e se delimita o seu âmbito — pois é precisamente
na divergência em relação ao decidido que o recurso encontra o seu
fundamento.

Por outras palavras, uma tal tarefa, ditada pela necessidade de,
antes do mais, fixar a medida da jurisdição, ou seja, a competência
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do tribunal de recurso em função do «quid disputatum» exposto pelo
recorrente (Ac. STA, de 7-11-1990, Rec. n.o 12707), terá em vista
apurar, apenas, se o recurso foi interposto «com exclusivo fundamento
em matéria de direito», ou não, ficando vedada, nesta sede averi-
guativa, a pronúncia acerca do mérito do recuso ou da justeza dos
seus fundamentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para
tanto competente.

Em suma, e como bem refere o Ministério Público, a questão da
competência hierárquica para efeitos das enunciadas normas, é uma
questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução de
direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse competente, pelo
que é indiferente, neste domínio, determinar a atendibilidade ou o
relevo das afirmações factuais no julgamento do recurso.

Posto isto, regressemos à hipótese dos autos.
Do confronto das conclusões da alegação do recurso com a sentença

sob censura, vê-se que a recorrente afronta tal decisão também no
campo da factualidade que considera pertinente à adequada solução
de direito.

Concretizando: a recorente sustenta que a penhora foi efectuada
«com nomeação de fiel depositário diverso da embargante», facto
que na sentença recorrida não é dado como provado.

Por conseguinte, instalada a controvérsia no ponto em evidência,
o recurso tem por fundamento também matéria de facto.

Sendo assim, e nos termos das atrás mencionadas disposições legais,
a competência para o conhecimento de um tal recurso — que não
versa «exclusivamente» matéria de direito — cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2.a Instância e não a este Supremo Tribunal Administrativo.

Pelo exposto, acorda-se em declarar esta Secção incompetente, em
razão da hierarquia, para o julgamento do presente recurso, sendo
competente, para esse efeito, o Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Custas pela recorrente, com 15.000$00 de taxa de justiça e 40%
de procuradoria.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Manuel Fernando dos Santos
Serra (relator) — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho de Castro
Martins. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Omissão de pronúncia. Nulidade de sen-
tença. Nulidade de acórdão. Conhecimento do mérito da
causa. Conhecimento em substituição da 1a instância.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A 1a parte do no 1/d) do arto 668o do CPC, que fulmina
de nula a sentença que não se pronuncie sobre questões
que devesse apreciar, compagina-se com a 1a parte do
no 2 do arto 660o do mesmo CPC, que manda o juiz
resolver todas as questões submetidas à sua apreciação
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pelas partes, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja pre-
judicada pela solução data a outras.

2 — Não sofre de omissão de pronúncia do ac. do T. T. 2a Insta
que, após julgar procedente o vício de omissão de pro-
núncia que vinha assacado à sentença da 1a insta em
proco de impugnação, a anulou e assim considerou pre-
judicada a arguição — de que por isso não conheceu —
dos restantes vícios a esta assacados, de infundamentada,
de oposição entre fundamentos e decisão, de erro na apre-
ciação das provas e de erro de direito no julgamento
do mérito.

3 — É aplicável aos recursos dos tr. trib. de 1a insta para
o T. T. 2a Insta o disposto nos artos 715o e 753o, no 1,
do CPC para o Tr. da Relação.

4 — Assim, em recurso de decisão final, o T. T. de 2a Insta
deve conhecer de meritis quer declare nula a sentença
proferida na 1a instância quer remova obstáculo que a
1a instância haja considerado imoeditivo desse conhe-
cimento, desde que verifique que nenhum outro a isso
obsta.

5 — Porém, tais regras não se aplicam à revista nem ao agravo
interposto, mesmo per saltum, para o STJ, como dispõem
os artos 726o, 754o/a), e 762o, no 2, do CPC, pelo que
não são transponíveis para os recursos a julgar no STA.

Recurso no 18.433. Recorrente: MEON TRAVEL, LIMITED; Re-
corrida: FAZENDA PÚBLICA; Relator: Juiz Conselheiro CAS-
TRO MARTINS.

ACORDAM, EM CONFERÊNCIA, NA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO:

1. A sociedade comercial MEON TRAVEL, LIMITED, impugnou
perante o Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro a liquidação
de IVA respeitante ao mês de Outubro de 1988.

Da sentença que julgou a impugnação improcedente recorreu a
impugnante para o Tribunal Tributário de 2a Instância que, por Acór-
dão de 15-6-93 (fls. 642 e segs.) anulou a sentença recorrida e, co-
nhecendo do mérito em substituição da 1a instância, julgou a im-
pugnação improcedente.

É deste aresto que sobe o presente recurso, interposto pela im-
pugnante que assim conclui a respectiva alegação:

a) Ao julgar prejudicado o conhecimento dos vícios assacados à
sentença, deixou o Tribunal de 2a Instância de se pronunciar sobre
questões de que deveria conhecer incorrendo em omissão de pro-
núncia, “em violação do arto 668o, no 1, al. e) [queria decerto referir
a al. d)], do CPC;

b) Ao julgar procedente o alegado vício de omissão de pronúncia,
declarando nula a sentença proferida, deveria o Tribunal de 2a Ins-
tância fazer baixar os autos para reforma e não decidir do mérito
em substituição;

c) Ao decidir do mérito em substituição da 1a Instância, conheceu
de questões de que não podia tomar conhecimento, em violação do
cit. arto 668o, no 1, al. d);

d) Deve o aresto recorrido ser declarado nulo.
Não houve contra-alegação.
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O Mo Po junto deste STA emitiu parecer no sentido de o recurso
não merecer provimento.

2. Como vimos, vem arguida a nulidade do acórdão recorrido por
duplo fundamento: omissão de pronúncia por um lado e excesso de
pronúncia por outro.

2.1. No recurso para a 2a instância a impugnante, além de arguir
omissão de pronúncia — arguição que o acórdão recorrido considerou
procedente tendo por isso anulado a sentença recorrida —, alegou
ainda:

a) Nulidade da sentença por falta de fundamentação;
b) Nulidade da sentença por oposição entre os fundamentos e a

decisão;
c) Erro na apreciação das provas; e
d) Erro de direito no julgamento do mérito da impugnação.
E com base no assim alegado e ainda em que “o contencioso tri-

butário é de plena jurisdição” e não apenas de anulação, pediu que
a sentença fosse declarada nula ou, não se entendendo assim, revogada
por violação de lei e, em qualquer caso, anulado o acto de liquidação
impugnado”.

2.2. A norma da 1a parte da al. d) do no 1 do cit. arto 668o, que
a recorrente invoca e que fulmina de nulidade a sentença que não
se pronuncie sobre questões que devesse apreciar, compagina-se com
a da 1a parte do no 2 do arto 660o do mesmo CPC, que manda o
juiz resolver todas as questões submetidas à sua apreciação pelas
partes, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela so-
lução dada a outras.

Vem o acórdão sob recurso arguido, como vimos, de omissão de
pronúncia porque ao julgar, por efeito da procedência do primeiro
vício — omissão de pronúncia — atribuído à sentença, prejudicado
o conhecimento dos restantes vícios a esta assacados, deixou o Tribunal
de 2a Instância de, como devia, sobre eles se pronunciar.

Como também vimos, esses restantes vícios da sentença seriam
a falta de fundamentação, a oposição entre os fundamentos e a decisão,
o erro na apreciação das provas e o erro de direito no julgamento
do mérito da impugnação.

Ora o acórdão recorrido, por julgar procedente aquele primeiro
vício, de omissão de pronúncia, assacado à sentença, anulou-a, de-
clarando em seguida que, consequentemente, tinha por prejudicado
o conhecimento dos demais vícios que lhe vinham atribuídos.

E julgou bem o acórdão: efectivamente, depois de anulada a sen-
tença, não tinha cabimento averiguar e decidir se ela enfermava do
vício de falta de fundamentação, do de oposição entre os fundamentos
e a decisão, de erro da apreciação das provas ou de erro de direito;
a apreciação de tais questões estava realmente prejudicada pela de-
cisão de anulação da sentença.

Assim, e face às citadas normas do CPC, não sofre o acórdão re-
corrido da arguida nulidade de omissão de pronúncia, improcedendo,
pois, este primeiro fundamento do recurso.

2.3. Isto não significa, obviamente, que, ao substituir-se em seguida,
como se substituiu, à 1a instância no conhecimento do mérito da
impugnação, o Tribunal de 2a Instância pudesse impunemente in-
correr, como a recorrente parece admitir que podia, em qualquer
daqueles vícios: se neles incorresse, no recurso que dele cabia, como
coube, para este STA, podia a recorrente pedir a sua anulação ou
revogação com qualquer desses fundamentos.
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Porém, neste recurso não vem assacado ao acórdão qualquer vício
de fundamentação inexistente ou insuficiente, ou contraditória com
a decisão, ou qualquer erro na apreciação das provas ou do direito
aplicável: apenas vem pedida a sua anulação por incurso em nulidade
quer por omissão de pronúncia — arguição já acima desatendida —
quer por excesso de pronúncia, que se passa a apreciar.

2.4. Como vimos, a recorrente sustenta que, tendo declarado nula
a sentença por eivada de omissão de pronúncia, devia o Tribunal
de 2a Instância ter feito baixar os autos à 1a instância para reforma
e não decidir no mérito em sua substituição, como decidiu, pois assim
conheceu de questões que não podia apreciar e incorreu na nulidade
de excesso de pronúncia prevista na 2a parte da al. d) do no 1 do
arto 668o do CPC.

Efectivamente o Acórdão da 2a Instância ora sob recurso, depois
de anular a sentença da 1a instância que julgara a impugnação im-
procedente, conheceu logo do mérito da impugnação.

Terá assim excedido os seus poderes de cognição e cometido a
nulidade de excesso de pronúncia que a recorrente lhe assaca?

A resposta é decididamente negativa.
Antes de mais — embora se deva reconhecer o valor muito relativo

deste argumento —, realce-se ter a recorrente pedido no final da
sua alegação de recurso para o Tribunal de 2a Instância que este
devia declarar nula a sentença ou, ao menos, revogá-la por violação
de lei e, em qualquer caso, anular o acto de liquidação impugnado
(sublinhámos). Isto significa que foi a própria recorrente a entender
e a pedir aí que, mesmo no caso de declarar nula a sentença — que
era o seu pedido principal —, devia o Tribunal de 2a Instância conhecer
do mérito da impugnação.

Decisivo no sentido de não ter o acórdão sob recurso incorrido
na nulidade de excesso de pronúncia que lhe vem assacada, e o pre-
ceituado nos artos 715o e 753o, no 1, do CPC.

Dispõe o primeiro destes preceitos, inserto na subsecção relativa
ao julgamento do recurso de apelação, que, “embora o tribunal de
recurso declare nula a sentença proferida na 1a instância, não deixará
de conhecer do objecto da apelação”.

E, conquanto esta norma se reporte ao recurso de apelação, ela
também se aplica, com as devidas adaptações, por força do disposto
no arto 749o do mesmo CPC, ao julgamento do agravo interposto
da 1a para a 2a instância.

Mais longe vai até o no 1 do cit. arto 753o, subordinado à epígrafe
“Conhecimento do mérito da causa em substituição do tribunal de
1a instância”. Dispõe este preceito que, “sendo o agravo interposto
de decisão final e tendo o juiz de 1a instância deixado, por qualquer
motivo, de conhecer do pedido, o tribunal, se julgar que o motivo
não procede e que nenhum outro obsta a que se conheça do mérito
da causa, conhecerá deste no mesmo acórdão em que revogar a decisão
da 1a instância”.

Comentando estas disposições legais no seu Código de Processo
Civil Anotado, vol. V, 1952, pág. 489, e vol. VI, 1953, págs. 183 e
segs., o PROF. J. ALBERTO DOS REIS escreveu que, embora pu-
desse parecer que a solução lógica, no caso, seria a de fazer baixar
o processo à 1a instância, se pretendeu precisamente afastar tal solução
“em obediência ao princípio da economia do juízo”.

É de notar, todavia, que tais regras não se aplicam nem ao recurso
de revista nem ao de agravo interposto, mesmo directamente da 1a ins-
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tância, para o STJ, como dispõem os artos 726o, 754o, al. a), e 762,
no 2, do CPC e, portanto, também não são transponíveis para os
recursos a julgar no STA, razão por que é vão o apelo que a recorrente
faz a um acórdão da 1a Secção deste STA de 24 de Maio de 1973
(na Colecção Oficial, 1973, pág. 617) em que se decidiu que o arto 715o

do CPC não é aplicável aos casos de nulidade por omissão de pronúncia
das sentenças dos auditores, devendo, em tais casos, baixar o processo
à auditoria para reforma da decisão anulada.

3. Improcedem, pois, todos os fundamentos do recurso, pelo que
se lhe nega provimento.

Custas pela recorrente, com procuradoria de cinquenta por cento.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Agostinho de Castro Martins
(Relator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Matéria de facto. Matéria de direito. Recurso per saltum. In-
competência em razão da hierarquia. Conhecimento ofi-
cioso. Conhecimento prioritário.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência absoluta — em razão da
hierarquia — do tribunal para um recurso é de conhe-
cimento oficioso e prioritário; e a sua procedência pre-
judica a apreciação de qualquer outra.

2 — A Secção de Contencioso Tributário do STA carece de
competência em razão da hierarquia para conhecer de
recurso directo de decisão jurisdicional de um tribunal
tributário de 1ª instância que não se restrinja a matéria
de direito.

3 — Tal competência cabe ao Tribunal Tributário de 2ª
Instância.

Recurso n.o 18.477. Recorrente: FAZENDA PÚBLICA; Recorrente:
FAVO — COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DE S. MAMEDE DE INFESTA, CRL; Relator: Juiz Conselheiro
CASTRO MARTINS.

ACORDAM EM CONFERÊNCIA NA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO:

1. FAVO — COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DE S. MAMEDE DE INFESTA, C. R. L., com sede em São Mamede
de Infesta, impugnou perante o Tribunal Tributário de 1ª Instância
do Porto a liquidação de uma contribuição predial do ano de 1988
alegando, com vista à sua anulação, que os prédios assim tributados
se integram nos seus fins e objectivos, pelo que goza de isenção,
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ou então, uma vez que desde 1985 não possui esses prédios por os
haver transmitido aos seus sócios, deviam ser estes a suportar aquela
contribuição.

Por sentença de 13-12-93, a fls. 57-58, o 4º Juízo daquele Tribunal
julgou a impugnação procedente e decretou a pedida anulação.

De tal sentença traz a Fazenda Pública este recurso, cuja minuta,
de fls. 60 e segs., remata com a vintena de conclusões de fls. 66
a 70.

A impugnante contra-alegou a fls. 73-74 pedindo a confirmação
da sentença.

Neste STA o Mº Pº emitiu parecer no sentido de o recurso não
merecer provimento.

2. Na sua parte terceira a sentença ”considerou assente a seguinte
matéria de facto”:

”1 — Os títulos executivos dizem respeito à contribuição predial
referente ao ano de 1988, dos prédios sitos na Rua de Luísa Todi
e Travessa de Avelino Carneiro, inscritos na matriz urbana da freguesia
de São Mamede de Infesta, sob os artºs 4484, 4485, 4486, 4487, 4488
e 4489, relacionados a fls. 5.

2 — A impugnante é uma cooperativa cujos fins visam nomeada-
mente a satisfação, sem fins lucrativos, das necessidades habitacionais
dos cooperadores, tendo como objecto principal, nomeadamente, a
construção e aquisição de fogos para habitação dos cooperadores.

3 — Os prédios em causa são propriedade da impugnante.
4 — Em 1985 a impugnante entregou aos cooperadores constantes

da relação de fls. 31 a 35 que aqui se dá como reproduzida, todas
as fracções dos prédios referidos em 1, passando os cooperadores,
a partir de então, a habitá-los e fruí-los, passando os cooperadores
a pagar todas as despesas.”

3. A primeira interrogação que perante esta matéria de facto se
coloca é a que propósito ou com que propriedade se fala no seu
n.o 1 em títulos executivos.

A segunda é qual o significado do termo ”entregou” usado no
seu n.o 4. Na verdade, trata-se de um conceito que está longe de
ser unívoco; e, se se pretendeu significar apenas a entrega ou tradição
da coisa, então fica por saber a causa dessa entrega.

A Fª Pª, na sua alegação de recurso, a fls. 65 e 69, invoca essa
causa, ou seja, o negócio jurídico subjacente explicitando que foi re-
duzido a escrito através de ”autos de entrega de habitação juntos
pela impugnante (cfr. apenso 1) indevidamente chamados de contratos
promessa no n.o 5 das suas alegações” e de onde consta que ”os
cooperadores nem sequer podem vender, arrendar, emprestar, ou por
qualquer forma dispor, do fogo que lhes foi atribuído”.

Ora estes factos não os dá a sentença como provados; antes, di-
versamente, considera na sua parte 4ª que ”houve transmissão de
coisa da impugnante para os cooperadores, com a subsequente posse
destes” (fls. 58), ao que a recorrente contrapõe que estamos perante
um regime de propriedade colectiva em que a cooperativa mantém
a propriedade e a posse dos prédios, de que os cooperadores apenas
são detentores, não lhes assistindo o jus fruendi (cfr. fls. 64, 65, 68
e 69).

Finalmente, alega a recorrente o facto — que a sentença não dá
como provado — de que os prédios em questão se encontram inscritos
na matriz em nome da cooperativa, facto este de que extrai con-
sequências jurídicas favoráveis à sua tese da legalidade da liquidação
(cfr. fls. 63, 64, 67 e 68).
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4. Conclui-se do exposto que este recurso, interposto da 1ª instância
per saltum, não se restringe a matéria de direito, pelo que foi dirigido
a tribunal incompetente em razão da hierarquia.

Na verdade, para dele conhecer carece esta Secção do STA de
competência, que cabe ao Tribunal Tributário de 2ª Instância, como
dispõem os artºs 32º/1/b) e 41º/1/a) do ETAF, e 167º do CPT.

Ora esta questão de competência é de conhecimento prioritário
e oficioso; e a sua procedência prejudica a apreciação de qualquer
outra [cfr. artºs 2º/a) e 45º do CPT e 101º e ss. do CPC].

4. Pelo exposto, declara-se esta Secção do STA incompetente em
razão da hierarquia para conhecer do recurso e para tanto competente
o Tribunal Tributário de 2ª Instância.

Sem custas (artº 2º da Tabela).

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Agostinho Castro Martins — José
Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Contribuição Industrial. Custos. Especialização de exercícios.

Doutrina que dimana da decisão:

Por força do princípio da especialização de exercícios con-
sagrado no arto 22o do C.C.I., os custos de um exercício
têm de ser contabilizados nesse exercício e não em outro
ou outros posteriores.

Recurso n.o 18.499, em que são recorrente Banco Espírito Santo e
Comercial de Lisboa e recorrida Fazenda Pública. Relator o Exmo

Senhor Conselheiro Júlio Tormenta.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do S.T.A.:

O BESCL, S.A., não se conformando com a sentença do Senhor
Juiz do T. T. de 1a Instância – 10o Juízo – que lhe indeferiu a im-
pugnação judicial deduzida contra a liquidação adicional da Con. In-
dustrial, Secção A, do exercício de 1982 no montante global de
77.641.969$00 (sendo 55.176.141$00 de imposto, juros compensatórios
de 14.394.170$00 e Imposto Extraordinário sobre Lucros de
6.270.041$00 e juros compensatórios de 1.801.642$00), dela interpôs
recurso para o T. T. de 2a Instância alegando e concluindo a alegação
do seguinte jeito:

“1 – O recorrente não violou os princípios determinados pelo
arto 22o do C.C.I.;

2 – O recorrente utilizou devidamente as contas adequadas às si-
tuações, conforme o POC para o Sistema Bancário;

3 – O Recorrente, em paralelo procedeu à autoliquidação devida;
4 – A liquidação adicional objecto de impugnação deve ser anulada,

julgando-se revogada a decisão recorrida e dada como procedente
a impugnação deduzida.”



112

Com parecer favorável do M. P., o T. T. de 2a Instância declarou-se
hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso porque este
apenas versava matéria de direito.

Remetidos os autos a este STA, o Exmo P.G.A. opinou, em sucinto
parecer de fls. 175 mas com inteiro conhecimento do problema, que
o mesmo não merecia provimento.

Correram-se os vistos.
Em sede factual, na 1a Instância apurou-se:
“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7a “resultado de exercícios anteriores” no valor de 103.698.824$00

conf. ponto 5.2 do Relatório;
e) De entre as verbas que foram objecto de correcção, a impugnante

apenas alega factos relativamente às seguintes, a saber – v. arto 12o

e II e III Partes da p.i.:
– 103.324.026$00 respeitante a “Resultados ou Exercícios ante-

riores”;
– 17.388.799$00, respeitante a “custos de exercício anteriores”;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) A Administração Fiscal justifica as correcções efectuadas e ora

impugnadas com base nos seguintes factos a saber:
Quanto à verba respeitante a “Custos” de exercícios anteriores,

no montante de 17.388.739$00, a impugnante não respeitou o princípio
da especialização de exercícios. “O Banco contabilizou como custos
com importâncias que se referem a exercícios anteriores, nomeada-
mente 87.221$50 e 17.301.518$10, os quais dizem respeito ao exercício
de 1981 – v. fls. 46, pontos 5 e 5.1, alínea a) do relatório.

Quanto à verba respeitante a “Resultados dos exercícios anteriores,
no valor de 103.698.824$00, a impugnante contabilizou nas contas
6.259 Outros Custos relativos a Exercícios anteriores – e 6.539 – Outros
proveitos relativos a exercícios anteriores –, os custos e proveitos
respeitantes aos exercícios de 1976 a 1981.

“Para efeitos de determinação da matéria colectável”, procedeu-se
do seguinte modo:

Custos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.914.159$60
23.269.915$00

264.644.244$50
Proveitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.945.419$00
A acrescer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.698.824$00

Destes factos deriva que a Recorrente apresentou estes custos na
declaração M/2 referente ao ano de 1992.

Ora, tendo em conta a regra do no 1 do arto 22o do CCI, então
em vigor, a liquidação adicional é correcta, visto respeitar o princípio
da “especialização de exercícios” e, sendo-o, a sentença recorrida
fez correcta interpretação e aplicação da lei ao decidir julgar a im-
pugnação improcedente.

Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente com a procuradoria de 60 %.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Júlio Ferreira Tormenta (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Agostinho Castro
Martins (Votei, vencido, se julgasse este STA incompetente em razão
da hierarquia por o presente recurso per saltum não versar exclu-
sivamente matéria de direito, visto nele se discutir matéria de facto.
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Na verdade, a sociedade recorrente alega o facto – que a sentença
não dá como provado – do só haver detectado a existência das ques-
tionadas perdas ou custos em data posterior à do encerramento das
contas dos exercícios correspondentes). — Fui presente, António Mo-
ta Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Recurso “per saltum”. Matéria de facto.
Incompetência do S.T.A. em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. carece
de competência em razão da hierarquia para conhecer
de recurso directo de decisão jurisdicional de tribunal
tributário de 1a Instância que não se restrinja a matéria
de direito.

II — Tal competência cabe, nos termos dos artigos 167o do
C.P.T. e 41o, 1, a), do E.T.A.F. ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Recurso no 18.514 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Joaquim da Silva Santos e António da Silva Santos Cruz e de que
foi Relator o Exmoo. Conso. Dro. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformada com a sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Viana do Castelo que julgou procedente a presente impugnação
deduzida por Joaquim da Silva Santos e António da Silva Santos
Cruz, com os demais sinais dos autos, vem até nós a Fazenda Pública,
rematando a atinente alegação de recurso com o seguinte quadro
conclusivo:

1 — O pedido é, quanto ao objecto, ilegítimo, porquanto versa sobre
a liquidação devida e exigível imputada à sociedade irregular pela
Repartição de Finanças do concelho de Paredes de Coura;

2 — É que este é o verdadeiro contribuinte de direito (sujeito pas-
sivo da contribuição industrial), na medida em que foi ela — sem
personalidade jurídica, mas dotada de personalidade tributária —
quem praticou os factos tributários (venda) e, por isso, lhe são im-
putáveis os respectivos lucros (arts. 1o e 2o do C.C.I.);

3 — Indevida seria a contribuição industrial liquidada pela R.F.
de Esposende ao sócio Joaquim — a única que poderá ser anulada
em processo de impugnação a instaurar em termos e sede próprios;

4 — A sentença recorrida não conheceu, nem se pronunciou sobre
uma questão essencial como é a do sujeito passivo da relação ju-
rídico-tributária, originada pelos factos geradores de contribuição in-
dustrial — grupo B (vendas realizadas pela sociedade irregular), pres-
supostos da liquidação impugnada, pelo que deverá ser considerada
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nula, nos termos e com os fundamentos da alínea d) do no 1 do
art. 668o do C.P.C.;

5 — Ao decidir como decidiu, o Mmoo. Juiz “a quo” violou os
arts. 1o e 2o do C.C.I. e fez uma errada subsunção da situação sub
judice, porquanto se limitou a aplicar o conteúdo normativo do § único
do art. 85o do C.P.C.I.;

6 — Devida e exigível é, pois, a contribuição industrial e agrava-
mentos liquidados pela R.F. de Paredes de Coura que, por intei-
ramente legais, devem ser mantidos.

Contra-alegando, os impugnantes pugnam pela manutenção da sen-
tença recorrida.

Após despacho de sustentação, subiram os autos a este tribunal,
onde o Exmoo. Magistrado do Ministério Público emitiu o parecer
de que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria
de direito pelo que o Supremo Tribunal Administrativo é hierarqui-
camente incompetente para o conhecimento do mesmo.

Pronunciando-se a respeito, a Exma. Representante da Fazenda
Pública opinou no mesmo sentido.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
Antes de se entrar na discussão da causa, é mister debruçarmo-nos

sobre a excepção de incompetência deste Tribunal em razão da hie-
rarquia, suscitada pelo Ministério Público. Sendo, aliás, de conhe-
cimento oficioso, tem prioridade sobre qualquer outra matéria e a
sua procedência prejudicará o conhecimento de qualquer outra ques-
tão (artigos 3o da L.P.T.A., 45o do C.P.T. e 101o e segts. do C.P.C.).

A instância considerou provados os seguintes factos:
O impugnante Joaquim pagou, em 10.12.90, a contribuição indus-

trial que lhe foi liquidada pela Repartição de Finanças de Esposende
e de que foi notificado em 5.12.90, referente ao exercício de 1988
e aos lucros obtidos com as vendas dos prédios urbanos a que deram
origem os lotes nos. 12, 13 e 14 referidos a fls. 49;

A liquidação impugnada, lançada à sociedade irregular dos im-
pugnantes, refere-se aos mesmos lucros e exercício, emana da Re-
partição de Paredes de Coura, e foi notificada a esta sociedade em
11.12. 90.

Deste elenco factual não consta, como bem realça o Exmoo. PGA,
que foi a sociedade irregular referida nos autos quem praticou os
factos tributários (vendas), suporte factual do presente recurso cons-
tante da conclusão 2a.

Como assim, o recurso não versa exclusivamente sobre matéria
de direito, pelo que este Supremo é hierarquicamente incompetente
com o preceituado no artigo 32o, 1, b), do E.T.A.F. e no artigo 167o

do C.P.T., sendo antes competente para tal o Tribunal Tributário
de 2a Instância, nos termos do disposto no sobredito artigo 167o e
no artigo 41o, 1, a), do invocado Estatuto.

Destarte, acordam em declarar esta Secção do S.T.A. incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso per saltum
e para o efeito competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Oposição a execução fiscal por indevida reversão.

Doutrina que dimana da decisão:

Existindo bens por penhorar e liquidar da primitiva executada,
carece de pressupostos legais o despacho que ordena a re-
versão contra sócio-gerente subsidiário responsável.

RECURSO No 18.529 de que é recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido o Ministério Público e de que foi RELATOR o Exmoo.
Conso. Dro. JÚLIO TORMENTA.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do STA:

Joaquim Martins Gago, ident. no processo, opôs-se à execução fiscal
105.891.0000035, inicialmente intentada contra ”Bexiga, Mendonça
& Gago”, Lda., contra si revertida, pedindo a anulação da reversão
e a declaração da sua ilegitimidade na execução, alegando, em síntese,
faltar um dos pressupostos da reversão, já que a inicial executada
é proprietária de um imóvel que não foi objecto de penhora e posterior
venda.

Prestadas informações oficiais, a fls. 7 foi junto um documento
e o oponente veio a fls. 12/17 juntar um documento emitido pela
Conservatória do Registo Predial de Faro.

Recebida a oposição, a F.P. respondeu, admitindo a razão do opo-
nente e juntando os docs. de fls 23/26, mas solicitando, à cautela,
a suspensão da reversão, conforme art. 239o do CPT.

O M.P., ouvido, opinou pelo deferimento.
Por sentença de fls. 31/33, o Senhor Juiz do T.T. de 1a Instância

de Faro julgou a oposição procedente nos precisos termos solicitados
pelo oponente.

Inconformado, o Senhor R.F.P. interpôs para esta Secção o recurso
de fls. . . . , logo admitido e com admissão notificada às partes, re-
matando a alegação com as seguintes conclusões:

”a) A alínea b) do no 2 do art. 239o do CPT permite a reversão
da execução contra os subsidiários responsáveis, no caso de insu-
ficiência de bem do originário devedor;

b) A insuficiência de bens do originário devedor pode ser avaliada
antes mesmo da liquidação dos seus bens;

c) A reversão contra o responsável subsidiário pode assim ter lugar
antes da liquidação dos bens do originário devedor, podendo neste
caso suspender-se a execução contra ela até que venha a verificar-se
a liquidação dos bens do devedor originário, para prosseguir pos-
teriormente no caso de se verificar a insuficiência de bens;

d) É assim legal a reversão ordenada contra o oponente pelo Chefe
da Rep. de Fin. de Faro, na qualidade de subsidiário responsável
pelas dívidas da executada;

e) Porque a douta sentença assim não decidiu, deve ser revogada
e a oposição indeferida.

Em contra-alegações, o M.P. junto daquele Tribunal contra-alegou,
concluindo a sua alegação do seguinte jeito (fls. 46/47):

”a) Nos termos conjugados dos arts. 239o no 2, 245o e 13o, todos
do C.P.T., a execução pode reverter contra o responsável subsidiário.
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b) Desde que a executada não tenha penhoráveis ou estes se revelem
insuficientes.

c) Quando o despacho de reversão foi proferido, a executada possuía
um bem imóvel.

d) Pelo que, só após a sua penhora, venda e liquidação, é que
se saberia se o mesmo se revelaria ou não insuficiente.

e) Deste, modo, aquela declaração de reversão peca por carência
de pressupostos em que assentou.

f) Pelo que o oponente é parte ilegítima, nos termos do art. 286o/1/b)
do CPT.

Correram-se os vistos, já que o M.P. é recorrido.
O Senhor Juiz deu como provado o seguinte:
”1 - Em 14/1/91, foi instaurado o proc. de execução fiscal 3.5/91,

por dívidas de Cont.Ind.Grupo A, dos anos de 1985 e 1986.
2 - A originária executada, foi citada no âmbito do processo referido

em 1, em 2/10/91;
3 - Em 4/10/93 foi lavrado auto de diligência, onde se atestou não

terem sido encontrados bens da executada nem constar que a mesma
os possuísse em qualquer parte - doc. de fls. 24.

4 - Face ao referido em 3, por despacho do Senhor Chefe da Rep.
Fin. de Faro de 6/10/93, foi ordenada a reversão contra os sócios
responsáveis, no art. 16o do CPCI, sendo o oponente um deles;

5 - O oponente foi citado no processo de execução referido em 1,
em 10/11/93;

6 - A originária devedora, à data da prolação do despacho referido
em 4, era proprietária da fracção autónoma, letra ”A”, do prédio
urbano inscrito sob o artigo 5098 da freguesia da Sé e descrito na
Cons. do Reg. Predial de Faro, sob o no35.068 - doc. fls. 13 a 17.

Isto posto:
Dado que, quando o despacho de reversão foi proferido a executada

possuía um bem imóvel e dado que só após a penhora de tal bem
e após a respectiva liquidação se mostraria serem os bens ou não
suficientes para pagamento da quantia exequenda, é evidente que
a prolação do despacho de reversão foi ilegal por inverificação dos
pressupostos legais da reversão.

Nestes termos é de confirmar a sentença recorrida.
Assim, acorda-se em negar provimento ao recurso, mantendo-se

a sentença recorrida.
Sem custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. - Júlio Ferreira Tormenta (Relator)-
Agostinho de Castro Martins - Manuel Fernando dos Santos Serra-
Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Decisão de ampliação da matéria de
facto, com definição do regime jurídico aplicável. Nova
sentença.
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Doutrina que dimana da decisão:

Decidido, em recurso, ordenar a ampliação da matéria de
facto, ficando logo definido o regime jurídico a observar,
não merece qualquer censura a sentença que veio a ser
proferida dentro dos parâmetros previamente fixados.

Recurso n.o 18.562. Recorrente: Fernando Manuel da Conceição Nas-
cimento; Recorrido: Fazenda Pública e Ministério Público; Relator:
Exmo. Conso. Dr. Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Fernando Manuel da Conceição Nascimento, devidamente iden-
tificado nos autos, deduziu impugnação judicial contra a «liquidação
do imposto profissional de 1986, efectuada pela Repartição de Fi-
nanças de Portimão, no montante de 220 590$00, incluindo os res-
pectivos juros vencidos e vincendos e ainda o agravamento de
10 985$00”, pedindo a anulação de tal liquidação, por erro na de-
terminação da matéria colectável e por falta de fundamentação, quer
de decisão do chefe da repartição, quer da deliberação da comissão
distrital de revisão.

Por sentença de 92/05/19, a fls. 24 e segs., o Meritíssimo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro considerou ter havido
preterição de formalidades legais na fixação da matéria colectável
e, em consequência, julgou procedente a impugnação, assim anulando
esse questionado acto.

A Fazenda Pública não se conformou e, em recurso por ela in-
terposto para o Supremo Tribunal Administrativo, esta Secção veio
proferir, em 3 de Novembro de 1993, o acórdão de fls. 46 a 54,
que anulou a decisão recorrida, para ampliação da matéria de facto,
”de harmonia com o disposto nos arts. 729o, no 3, e 730o, no 1, ambos
do Código de Processo Civil”, adiantando, desde logo, o seguinte:

”O tribunal a quo deve fixar os factos que constituem suporte da
deliberação da Comissão Distrital de Revisão de fixação do rendi-
mento colectável e decidir sobre se se prova ou não que tais facto
não correspondem à verdade, como alegou o impugnante. Caso con-
sidere provada a alegação do impugnante, deve julgar procedente
a impugnação. Caso contrário deve julgá-la improcedente”.

Baixando o processo, o Tribunal de 1a instância, em cumprimento
do superiormente determinado, procedeu às necessárias diligências
instrutórias; após o que as partes, notificadas para o efeito, alegaram
por escrito.

De seguida, o Mmo Juiz lavrou, a fls. 83 e segs., a sentença de
94/04/94, por via da qual julgou improcedente a deduzida impugnação,
com base nestas considerações finais:

”Fixados os factos que serviram de suporte á deliberação da Co-
missão Distrital, nos termos da respectiva acta, para a qual expres-
samente se remete, não só não logrou, o impugnante, demonstrar
que os mesmos não correspondem à realidade, como a prova produzida
demonstra a omissão de receitas e a falta de recibos, por parte do
impugnante, relativamente ao ano em causa.

E, assim, e como o determina o douto Ac. de fls. 46 a 54, inexorável
se torna, neste âmbito, o naufrágio da impugnação, mas, sendo assim,
evidente se torna também, nos termos já referidos, não poder a tese
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do impugnante, no que toca a juros e ao agravamento fixado, obter
acolhimento”.

O impugnante não acatou o agora decidido e daí o presente recurso,
em cuja alegação está patente o quadro de conclusões que aqui se
dão como reproduzidas e das quais se destacam as que encerram
esse quadro:

“Assim, alargada a matéria de facto, não resultou a mesma provada;
Por isso, não se provando os pressupostos necessários à utilização

dos métodos indiciários;
Ao decidir em contrário a douta sentença proferida fez errada

apreciação da matéria de facto e errada aplicação do direito;
Pelo que deverá ser revogada e substituída por outra que declare

procedente a impugnação, com todas as consequências legais, como
é de Justiça”.

Contra-alegando, o Ministério Público e a Fazenda Pública de-
fenderam o acerto da sentença recorrida, assim pugnando pela im-
procedência do recurso.

O processo correu os vistos de lei e, agora, vem à conferência
para a decisão.

Decidindo, pois.
O Tribunal “a quo” deu como assentes os seguintes factos:
“A — Em 87/01/29, o impugnante entregou a declaração mod. 5

de imposto profissional relativa ao ano de 1986;
B — Em tal declaração efectuou autoliquidação de imposto, no

montante de 10.096$00;
C — O Chefe da Repartição de Finanças de Portimão, não acei-

tando a matéria colectável declarada, fixou-a em 1.515.180$00;
D — Na fixação referida em C), que antecede, o Chefe de Re-

partição de Finanças baseou-se exclusivamente em informação de
87/03/23, prestada pelo Serviço de Fiscalização Tributária;

E — Em 87/04/15, o impugnante deduziu reclamação da fixação
colectável referida em C), que antecede, nos termos do doc. que
constitui fls. 14 e 15 e que, aqui, se dá reproduzido para todos os
efeitos legais;

F — Na sequência de tal reclamação, os Serviços de Fiscalização
Tributária, em 87/05/27, prestaram a informação que constitui fls. 8
e 9 dos autos e que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos
legais;

G — A Comissão Distrital de Revisão indeferiu totalmente a re-
clamação referida em E), que antecede, fixando um agravamento de
10.985$00;

H — O imposto no valor de 209.605$00 e o agravamento de
10.985$00 foram debitados ao Tesoureiro da Fazenda em 87/06/26».

A instância recorrida considerou “POR PROVAR”:
“Que a matéria colectável fixada pela Administração Fiscal, no

caso vertente, não corresponde à realidade, por não ser verdadeira
a factualidade vertida na informação de fls. 7 e Vo”.

Posto isto, “quid juris”?
A solução para o problema que vem suscitado foi balizada pelo

acórdão de fls. 46 a 54, com trânsito em julgado, nos termos que
atrás ficaram salientados e que vão aqui recordados:

“O tribunal a quo deve fixar os factos que constituem suporte da
deliberação da Comissão Distrital de Revisão de fixação do rendi-
mento colectável e decidir sobre se se prova ou não que tais factos
não correspondem à verdade, como alegou o impugnante. Caso con-
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sidere provada a alegação do impugnante, deve julgar procedente
a impugnação. Caso contrário, deve julgá-la improcedente”.

Mais esclarecendo e decidindo aquele resto que “o acto de fixação
do rendimento colectável, como acto tributário, goza da presunção
de legalidade”, pelo que “ao contribuinte cabe o ónus da prova da
sua não verificação, sob pena de improcedência da impugnação”.

Nesta conformidade, o tribunal da 1a instância, em novo julgamento
da matéria de facto, considerou “por provar”, que o mesmo é dizer
não provado, “que a matéria colectável fixada pela Administração
Fiscal, no caso vertente, não corresponde à realidade, por não ser
verdadeira a factualidade vertida na informação de fls. 7 e vo”.

Sendo assim, não tendo ficado provada “a alegação do impugnante
de não corresponderem à verdade os factos invocados na informação
de fls. 7”, impunha-se a improcedência da impugnação, tal como es-
clarecera o falado acórdão.

De sorte que, não merecendo acolhimento a tese do recorrente,
é de manter a sentença que julgou daquele jeito.

Neste termos, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao
recurso, confirmando-se a sentença recorrida.

Custas pelo recorrente, com 70 % de procuradoria.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Santos Serra (Relator) — Fran-
cisco Rodrigues Pardal — Agostinho Castro Martins (votei, vencido,
se julgasse esse STA incompetente em razão da hierarquia para o
presente recurso per saltum, uma vez que não versa exclusivamente
matéria de direito, antes se discute nele também matéria de facto:
em frontal oposição ao entendimento da sentença, o recorrente sus-
tenta que esta devia ter julgado provado, face aos depoimentos de
fls. 69-70 e ao doc. de fls. 7, que não houve “omissões de recibos”
(e daí que não se justificasse o recurso a métodos indiciários) — cf.
fls. 94 e conclusões 6a. a 14a. da minuta de recurso, a fls. 95).

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão da Execução. Gerente de facto e
de direito. Responsabilidade fiscal. Responsabilidade sub-
sidiária. Arts. 16o do CPCI e 13o do CPT. Vigência. Lei
interpretativa.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O art. 16o do CPCI consagrava uma responsabilidade
ex lege, pelo pagamento da dívida exequenda, assente
um critério de multa funcional que, como tal, prescindia
da imputação respectiva a um comportamento individual
do gerente, contentando-se com a respectiva gerência, de
facto e de direito.

2 — O artigo único do dec.-lei 68/87, de 2 Set. como o art. 13o

do CPT, não têm carácter interpretativo nem eficácia
retroactiva.
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3 — O artigo 3o do mesmo código, como o art. 2o do
dec.-lei 154/91, que o aprovou — aplicação imediata da
lei nova — apenas contemplam as suas disposições de
natureza verdadeiramente processual, e não as normas
de natureza substantiva, como é a da definição dos pres-
supostos da dita responsabilidade dos gerentes, determi-
nada temporalmente pela ocorrência do facto tributário
e respectiva dívida, que não pela reversão da execução.

Recurso no 18.603, em que é Recorrente Altamiro Melo de Almeida,
Recorrido a Fazenda Pública, em que foi Relator o Exmo Conso

Dro Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Altamiro Melo
Almeida, da sentença do T.T. de 1a Instância do Porto, 1o Juízo,
proferida em 30-3-94, que julgou improcedente a oposição que de-
duzira à execução fiscal originariamente instaurada contra a sociedade
Pralobal — Empresa Industrial de Confecções, Lda, e que contra si
revertera, “para pagamento da quantia de 1.585.284$00, referente ao
Imposto de Transacções dos anos de 1984 e 1985”.

Fundamentou-se a decisão, em que se aplica ao caso o art. 146o

do CPCI, por a dita reversão ter tido lugar ainda na sua vigência,
não sendo, assim, de aplicar o art. 13o do CPT nem sequer a alteração
introduzida pelo dec.-lei 68/87, bastando, consequentemente, a ge-
rência efectiva do opoente durante o período a que a dívida respeita.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1o — A sentença recorrida deu como provado que se aplicava ao

caso dos autos o art. 16o do CPCI. Só que,
2o — Tal sentença deve ser revogada por ilegal. Com efeito,
3o — Tendo a oposição à execução sido já instaurada, na vigência

do Código de Processo Tributário, deveria, desde logo, ser aplicado
“in totum”. Por isso

4o — Seria de aplicação imediata a norma inserta no art. 13o do
CPT por ser norma inequivocamente adjectiva. Pelo que

5o — A sentença recorrida, ao não aplicá-la, violou, por erro de
interpretação, o mencionado art. 13o do CPT. Pelo que

6o — Deve ser revogada ...”.
O Exmo Magistrado do MoPo emitiu o seguinte parecer:
“A tese do Recorrente assenta no suposto de que a norma do

art. 13o do CPTributário é uma norma de direito adjectivo. Ora, o
entendimento mais certo e mais comum é o contrário: trata-se de
uma norma de direito substantivo (cfr. Alfredo Sousa e outro, CPTri-
butário, Anotado, pag. 48).

Como assim, a regra do art. 2o no 1 do DL no 154/91, de 23 de
Abril há-de ser interpretada à luz do art. 12o do C.Civil, daí se con-
cluindo que a aplicação imediata do CPT não pode prejudicar os
efeitos do despacho de reversão ordenado ao abrigo do art. 16o do
CPCI, que assentava em pressupostos diferentes dos do art. 13o do
CPT.

Uma vez que a sentença recorrida decidiu no sentido exposto, é
de manter, negando-se provimento ao recurso”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“1o — Por dívidas de IT dos anos de 1984 e 1985, no montante

de 1.585.284$00, foi instaurada execução fiscal contra a sociedade
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Pralobal — Empresa Industrial Confecções, Lda, com sede na rua João
Vieira, 1052, Rio Tinto.

2o — Constatada a inexistência de bens penhoráveis no património
daquela sociedade, foi ordenada reversão contra o opoente que foi
citado, para pagamento, em 15-03-1990 e deduziu oposição em
29-03-1990.

3o — Por despacho de 16-11-1990, foi ordenada penhora em in-
dicados bens da devedora originária.

4o — A penhora ordenada em 3 ocorreu em 04-11-1991, sendo atri-
buído aos bens penhorados o valor de 210.000$00.

5o — No período a que a dívida respeita, o opoente era sócio-
-gerente da executada Prolobal e exercia a gerência de modo efectivo”.

Vejamos, pois:
Constitui doutrina e jurisprudência assentes, que, nos termos do

art. 16o do CPCI, no regime anterior ao dec.-lei 68/87, de 9-2, a
responsabilidade dos gestores, nas sociedades de responsabilidade li-
mitada, demarca-se não só pelo período em que se verificou o facto
tributário, como pelo da cobrança voluntária em que os impostos
ou contribuições devem ser pagos.

Isto porque, em síntese, e por um lado, são os gerentes que agem
em nome da sociedade, como seus órgãos, estando assim organica-
mente ligados à prática dos actos de que deriva a obrigação do tributo
e à apresentação das respectivas declarações e outros elementos, atra-
vés dos quais, por via de regra, a Administração Fiscal toma co-
nhecimento dos elementos necessários à liquidação; e, por outro, e
na mesma qualidade, devem providenciar no sentido de os impostos
serem pagos atempadamente, isto é, no período da sua cobrança
voluntária.

Trata-se de uma responsabilidade ex lege, alicerçada num critério
de culpa funcional, dispensando, pois, a imputação respectiva a um
comportamento individual, antes se ligando ao mero exercício do cargo
ou função de gerente.

Cfr., por todos, os Acs. deste Tribunal de 18 Jan 89 in Acs.
Douts. 332/3-1070, de 24-X-90 rec. 12.685, de 24-1-90 rec. 12.007 e
abundante bibliografia aqui citada, e de 24-4-90 in cit. 355-859.

Daí que não baste, para afirmação daquela responsabilidade, a
mera gerência de direito, sendo mister, cumulativamente, a gerência
de facto.

Como é igualmente jurisprudência constante: cfr., por todos os
Acs. do STA de 23-1-91 rec. 13.050 e de 3-5-89 in Acs. Douts. 339-379
e respectiva anotação.

Tal regime foi todavia profundamente alterado pelo dec.-lei 68/87
e pelo CPT.

Sobre os pressupostos de aplicação do novo regime, desenvolvi-
damente, cfr. o Ac. deste Tribunal de 22 Set 93 rec. 16.070.

Ele não é todavia, aplicável, nos autos pois que as dívidas em causa
se reportam a 1984 e 1985.

Desde logo, não tem natureza interpretativa nem carácter retroac-
tivo, como é unânime e numerosa jurisprudência deste tribunal.

Cfr., por mais recentes, os Acs. de 1 Jul 92 rec. 13890, 8 Out
91 e 11 Dez 91, Pleno, in Acs. Douts. 367 pag. 891 e 902, respec-
tivamente, 2 Out 91 rec. 13.359, de 2-5-91 rec. 13.102, 6-3-91
rec. 10.491, de 6-2-91 rec. 12.992, 22-1-91 rec. 13.050, 7 Nov 90
rec. 10.618, de 24 Out 90 rec. 12.681, 3 Out 90 rec. 12.559, 26 Set
90 rec. 12.539, 30-5-90 rec. 11.985 e 12.501, 24-4-90 rec. 12.023, 21-3-90
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rec. 12.002, 28 Fev 90 rec. 12.024, 21 Fev 90 rec. 12.006 e de 10-1-90
rec. 10.575.

E, por outro lado, o predito art. 13o não tem natureza adjectiva,
no sentido processual.

É, na verdade, entendimento comum, que a lei processual é de
aplicação imediata, aos processos pendentes, ainda que sem eficácia
retroactiva, pelo que não afecta os actos praticados nem os respectivos
efeitos já produzidos.

Cfr. Manuel Andrade, Noções Elementares de Processo Civil,
pags. 40 e segs.

É, aliás, o que dispõe o art. 3o do CPT que se refere unicamente
como logo resulta da sua própria letra, “ao processo tributário”, isto
é, “às disposições do CPT de natureza verdadeiramente processual
e não às normas de natureza substantiva, caso em que a regra geral
é a da aplicação irretroactiva da lei nova, conforme o no 1 do artigo 12o

da CC”.
Cfr. CPT Comentado por Lima Guerreiro e Dias Mateus, pag. 29.
O que corresponde a doutrina uniforme e pacífica.
Todavia, a matéria da responsabilidade dos gerentes pelas dívidas

sociais, nomeadamente a dos respectivos pressupostos é obviamente
de natureza substantiva e não processual. Desta última natureza é,
sim, o modo da sua efectivação ou realização. Mas este nem sequer
foi alterado do CPCI para o CPT: arts. 146o e 211o, e 239o no 2
e 311, respectivamente.

Nos autos é, pois, de aplicar o art. 16o do CPCI, entendido nos
preditos termos, e não o art. 13o do CPT. Aliás, ao contrário do
que pretende o recorrente — conclusão 3a — a própria oposição foi
instaurada na vigência do CPCI — 1990, ano em que igualmente teve
lugar a sua citação.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se a sentença recorrida.

Custas pelo opoente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — João José Coelho Dias — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

CPCI. Processo de transgressão. Liquidação. Imposto. Co-
brança.

Doutrina que dimana da decisão:

Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial por pres-
crição - art. 115o al. b) - deve o processo de transgressão
seguir seus legais termos para ”arrecadação” do imposto
nele “liquidado”.

Recurso no 18.669, em que é recorrente a Fazenda Pública, recorrido
Joaquim Reinaldo Vicente Maurício, em que foi Relator o Exmo

Conso Dr. Brandão de Pinho.

123

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do T.T. de 1a Instância de Lisboa, 8o Juízo, proferida
em 23-3-92, na medida em que, declarando extinto o procedimento
judicial nestes autos de transgressão fiscal contra Joaquim Reinaldo
Vicente Maurício, não apreciou a questão da dívida do imposto de
sisa, constante da acusação.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1- A multa é uma figura jurídica completamente diferente do Im-

posto e dos juros compensatórios liquidados conjuntamente nos autos.
2- O processo de transgressão é um processo judicial, classificado

assim pelo legislador, quer compreenda apenas multa, quer compreen-
da imposto e ou ainda juros compensatórios.

3- O Mmo Juiz a quo é competente para, no caso dos autos em
apreço, condenar o arguido no pagamento do imposto e juros
compensatórios.

4- O Mmo Juiz a quo violou o determinado na 1a parte do artigo 116o

do CISSD”.
O arguido não contra-alegou.
O Exmo Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido do pro-

vimento do recurso, “nos termos da jurisprudência pacífica da Secção,
tirada em numerosos casos idênticos ao “sub judice” (cfr. os acds.
de 16-2-94, rec. 17.557 e de 27-4-94 nos recs. nos 17.333 e 17.850)”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como se mostra dos autos, foi deduzida acusação contra Joaquim

Reinaldo Vicente Maurício, pela prática da infracção prevista e punida
pelos arts. 115o no 5, 91o e 157o, todos do Cod. Sisa, pedindo-se
a condenação do mesmo “no pagamento do imposto, juros compen-
satórios e respectiva multa, somando um total de 210.309$00 ...”.

Todavia, a sentença não apreciou aqueles primeiros pontos, limi-
tando-se a declarar extinto “o presente procedimento”.

E contra tal se insurge a Fazenda Pública, pretendendo “que os
autos prossigam seus termos até final quanto ao imposto e juros
compensatórios”.

Ora, é jurisprudência uniforme e constante deste Tribunal, que,
não obstante a prescrição do procedimento quanto à infracção, o
processo deve continuar com referência ao imposto - e eventuais
juros - nele “liquidado”.

Isto porque, em síntese, a cessação do procedimento judicial apenas
se refere à perseguição judicial da infracção e, por outro lado, quanto
ao imposto, o processo de transgressão constitui uma verdadeira acção
de condenação, de um processo declarativo tendente à definição da
obrigação do imposto, de cariz jurisdicional, pelo que não pode correr
na Repartição de Finanças.

Cfr. Alberto Xavier, Aspectos Fundamentais do Contencioso Tri-
butário, pag. 116; Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, pag. 320;
Laurentino Araújo, Processo de Transgressão, pags. 14 e 85 e Alfredo
de Sousa e J.Paixão, CPCI Anotado, 2a edição, pags. 334 e segs.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, devendo
o processo seguir seus legais termos quanto ao imposto e respectivos
juros.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995 — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — João José Coelho Dias — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Oposição á execução fiscal. Extinção da instância por inu-
tilidade superveniente da lide. Responsabilidade pelo pa-
gamento das custas.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O arto 1o do RCPCI consagra o princípio da onerosidade
do processo judicial tributário, por via do qual todas as
espécies processuais daquele género de processo estão su-
jeitas a custas, salvo isenção expressa da lei.

2 — Em hipóteses, como a dos autos, de extinção da instância
por inutilidade superveniente da lide, não há qualquer
disposição legal a conceder isenção objectiva (ou real)
de custas, existindo, até, uma norma — a do no 1 do
arto 447o do CPC — que rege, em tais casos, sobre o
pagamento das custas.

3 — E, por força dessa norma, sempre que não seja de imputar
ao réu o facto de que resulta a inutilidade da lide, deverá
o autor suportar as custas.

4 — Ora, no caso vertente — extinção da instância da opo-
sição por inutilidade superveniente da lide —, não tendo
essa inutilidade resultado de facto imputável à Fazenda
Pública, as custas da oposição ficarão a cargo do
oponente.

Recurso n.o 18 704. Recorrente: Ministério Público; Recorrido: An-
tónio Jorge Borges e Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo.
Dr. Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

O representante do Ministério Público junto do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (4o Juízo) recorre do despacho do Me-
ritíssimo Juiz desse Tribunal, de 2/5/94, na parte em que declarou
”sem custas” o processado da presente oposição, deduzida por António
Jorge Borges e cuja instância fora julgada extinta, por inutilidade
superveniente da lide, face à extinção da respectiva execução, em
resultado do pagamento da dívida exequenda e acrescido ali entretanto
efectuado pela sociedade originariamente executada.

Na sua alegação, o recorrente formula as conclusões cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido e que vai a seguir parcialmente
transcrito:

”A tramitação da oposição, entendida como incidente do processo
de execução fiscal, está sujeita a custas, salvo casos excepcionais de
isenção expressa na lei — arto 1o, no 1, do RCPCI (redacção do
DL 199/90, de 19 de Junho);

Inexiste norma legal que isente de custas o processo de oposição
quando a instância se extingue por impossibilidade ou inutilidade
superveniente;

Rege, no caso, o disposto no arto 447o, no 1, do CPCivil (ex vi
CPT, arto 2o, al. f);
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A norma em causa taxativamente impõe às partes o dever de su-
portar as custas;

No caso dos autos, a produção do facto gerador da inutilidade
da lide não pode, manifestamente, imputar-se ao réu, Estado (ad-
ministração fiscal);

Impõe-se, por consequência, que seja o oponente a suportar o pa-
gamento das custas devidas;

Ao decidir de outro modo, o douto despacho recorrido fez errada
aplicação da norma contida no arto 447o, no 1, do CPCivil, devendo
nessa parte ser revogado, condenando-se o autor da oposição ao pa-
gamento em custas. . .”.

Não houve contra-alegação.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Como seguramente decorre do precedente relatório, e melhor se

vê dos autos, a questão que o recurso traz para resolver é esta: de-
clarada extinta a oposição por inutilidade superveniente da lide, em
resultado da extinção da respectiva execução fiscal pelo pagamento
da dívida exequenda e acrescido ali entretanto efectuado pela ori-
ginária executada, deverá, ou não, o oponente ser condenado nas
custas da oposição?

A tal interrogação, o Mmo Juiz respondeu negativamente, por en-
tender que ”a inutilidade da lide resulta de facto que não é imputável
ao oponente, antes sendo imputável à sociedade executada”, contrária
é, porém, a posição do Recorrente, no sentido de que, ”não podendo
imputar-se ao réu, Estado (administração fiscal), a produção do facto
gerador da inutilidade da lide, impõe-se que seja o oponente a suportar
o pagamento das custas devidas”.

Vejamos, pois, de que lado está a razão.
O arto 1o do Regulamento das Custas dos Processos das Contri-

buições e Impostos consagra o princípio da onerosidade do processo
judicial tributário, por via do qual todas as espécies processuais da-
quele género de processo estão sujeitas a custas, salvo isenção expressa
da lei.

E o arto 2o do mesmo diploma estabelece que ”a contagem das
custas reger-se-á pelas disposições do presente Regulamento, obser-
vando-se, nos casos omissos, o Código das Custas Judiciais e legislação
complementar”.

Em hipóteses, como a dos autos, de extinção da instância por inu-
tilidade superveniente da lide, não há qualquer disposição legal a
conceder isenção objectiva (ou real) de custas, pelo que vigorará o
enunciado princípio da onerosidade.

Acresce que, neste específico domínio, existe, até, uma norma, a
do no 1 do arto 447o do Código de Processo Civil — que, curiosamente,
foi invocada quer pelo Mmo Juiz, quer pelo Recorrente, e por ambos
utilizada como suporte da construção das respectivas teses, divergentes
uma da outra —, norma essa que nos diz:

”Quando a instância se extinguir por impossibilidade ou inutilidade
da lide, as custas ficam a cargo do autor, salvo se a impossibilidade
ou inutilidade resultar de facto imputável ao réu, que nesse caso
as pagará”.

Daqui se vê, clara e inequivocamente, que, em tais hipóteses, a
regra (especial) é a de que a responsabilidade pelas custas recai sobre
o autor e só excepcionalmente caberá ao réu.

Isto é, sempre que não seja de imputar ao réu o facto de que
resulta a impossibilidade ou inutilidade da lide, o autor deverá suportar
as custas.
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Ou, no dizer de Alberto dos Reis (in ”Comentário ao Código de
Processo Civil”, Vol. 3, pag. 373), não havendo fundamento para
lançar as custas sobre os ombros do réu, a única solução é esta:
tem de suportá-las o autor.

Ora, no caso vertente, a inutilidade superveniente da lide não re-
sultou de facto imputável à Fazenda Pública, pois esta foi totalmente
alheia ao pagamento da dívida exequenda e acrescido entretanto efec-
tuado pela sociedade originariamente executada e que determinou
a extinção da respectiva execução fiscal.

E daí que as custas da oposição tenham de ficar a cargo do oponente.
Consequentemente, e em suma, procede a tese do Recorrente, pelo

que não poderá manter-se a decisão em crise.
Nestes termos, e pelo exposto, acorda-se em conceder provimento

ao recurso, revogando-se o despacho recorrido, na parte impugnada,
e condenando-se o oponente, António Jorge Borges, nas custas da
oposição.

Sem custas no STA.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Manuel Santos Serra (rela-
tor) — Abílio Bordalo — Agostinho Castro Martins.

Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Arguição de nulidade. Omissão de pronúncia. Nulidade do
despacho.

Doutrina que dimana da decisão:

É nulo, por omissão de pronúncia, o despacho que recaiu
sobre arguição de nulidade consistente na não observância
do no 2 do artigo 41o do C.P.T. e em que o juiz se limita
a abordar a questão da não notificação ao MoPo do des-
pacho que designa dia para inquirição de testemunhas, ma-
téria totalmente estranha à sobredita arguição — arti-
gos 668o, 1, d), e 666o, 3, do C.P.C., subsidiariamente apli-
cáveis (arto 2o, f), do C.P.T.).

Recurso no. 18.711, em que é Recorrente Ministério Público e Re-
corrido Benjamim Silva Rodrigues, e de que foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Tempestivamente, arguiu o Digno Procurador da República junto
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra a nulidade de-
corrente da sua não audição antes da prolação da sentença da Acção
para Reconhecimento de Um Direito no 1/94, como prescrito pelo
no 2 do artigo 41o do Código de Processo Tributário (C.P.T.).
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Inconformado com o teor do despacho que recaiu sobre tal arguição,
vem o mesmo Magistrado até nós, rematando a atinente alegação
como segue:

1a Antes de proferir a sentença de fls. 37 e vo, o Sr. Juiz «a quo»
não ordenou a abertura de visto ao ora recorrente, como o impõe
o arto 41o, no 2, do C.P.T. que, assim, foi violado;

2a Daí que o recorrente tivesse arguido, oportunamente, a nulidade
que tal falta de visto integra e requerido que, após a anulação daquela
sentença, lhe fosse aberto esse visto;

3a Com efeito, aquela omissão, porque susceptível de influir no
exame ou na decisão da causa, integra nulidade, nos termos do no 1
do arto 201o do C.P. Civil, aplicável supletivamente (arto 2o, f), do
C.P.T.);

4a Todavia, o Sr. Juiz «a quo», através do despacho de fls. 43
a 45, que recaiu sobre aquele requerimento, fez várias transcrições
da doutrina que nada têm a ver com o requerido e conclui que,
«em termos de rígida liturgia processual... o MoPo não deve ser no-
tificado do despacho que marca a inquirição de testemunhas...»
(fls. 44 v.), que é matéria não abordada no dito requerimento;

5a O despacho de fls. 43 a 45 é, pois, nulo, desde logo por omissão
de pronúncia, nos termos do no 1 do arto 144o do C.P.T. e, como
tal, deve ser declarada;

6a A nulidade referida na conclusão 3a implica a anulação da sen-
tença recorrida, nos termos do no 2 do mencionado arto 201o;

7a Assim, em conformidade com o exposto, a sentença e o despacho
recorridos devem anular-se e ordenar-se a abertura de visto ao MoPo,
prévia à sentença final.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
O objecto do presente recurso circunscreve-se à questão de saber

se o despacho de fls. 7-9, que recaiu sobre o requerimento de fls. 5,
é nulo por omissão de pronúncia, sobre a arguida nulidade por não
audição do Ministério Público antes da sentença.

O despacho recorrido debruça-se, estranhamente e tão-só, sobre
nulidade diversa, consubstanciada, segundo o arguente, na não no-
tificação ao Ministério Público de despacho que marca inquirição
de testemunhas.

Como assim, claramente se perfila o «vício de limite» («a decisão,
porventura formalmente regular e contendo só afirmações exactas
e verdadeiras, não contém o que devia conter ou contém mais de
que devia» — Professor Castro Mendes, Direito Processual Civil, 1966,
vol. II, pág. 294) da alínea d) do no 1 do artigo 668o do Código
de Processo Civil, subsidiariamente aplicável «ex vi» artigo 2o, f),
do C.P.T.: é nula a sentença quando o juiz deixe de pronunciar-se
sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que
não podia tomar conhecimento.

Este regime aplica-se, segundo o no 3 do artigo 666o do sobredito
compêndio adjectivo, aos próprios despachos.

Destarte e sem necessidade de mais desenvolvidas considerações,
acordam em conceder provimento ao recurso, por isso que anulam
o despacho recorrido, em consequência de que o M.mo Juiz «a quo»
deverá emitir pronúncia sobre a arguição de nulidade constante do
requerimento de fls. 5.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Recurso “per saltum”. Matéria de facto.
Incompetência do S.T.A. em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. carece
de competência em razão da hierarquia para conhecer
de recurso directo de decisão jurisdicional de tribunal
tributário de 1a Instância que não se restrinja a matéria
de direito.

II — Tal competência cabe, nos termos dos artigos 41o, 1, a),
do E.T.A.F. e 167o do C.P.T., ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Recurso No 18.746 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Manuel Cardoso Laranjeira e de que foi Relator o Exmoo. Conso.
Dro. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformada com a sentença do 1o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa que julgou procedente a oposição deduzida
por Manuel Cardoso Laranjeira à execução no 309/84 pendente na
6a Secretaria Administrativa, dele recorre para este Supremo a Fa-
zenda Pública, rematando a atinente alegação com o seguinte quadro
conclusivo:

1) Pelo Gabinete de Gestão do Fundo de Desemprego foram atri-
buídos dois subsídios reembolsáveis à executada Cooperfoto;

2) Por inexistência de bens, o processo de execução fiscal reverteu
contra, entre outros, o recorrido;

3) O recorrente foi sócio fundador da executada em 1979 e seu
Director Comercial até 31/5/81;

4) As dívidas ao J.G.F.D. são dívidas ao Estado, pelo que lhes
é aplicável o regime de responsabilidade consignado nos artigos 16o

e 146o do C.P.C.I.;
5) A Mma. Juiz “a quo” violou o disposto nos arts. acima men-

cionados ao eximir de responsabilidade o recorrido, por entender
que são inaplicáveis à dívida em apreço;

6) O recorrido é responsável pela dívida exequenda à luz do que
dispõem os arts. 16o e 146o do C.P.C.I. (hoje, art. 13o e 239o).

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Tribunal, onde o
Exmoo. PGA emitiu o parecer de que o recurso não tem por fun-
damento exclusivamente matéria de direito, pelo que o Supremo Tri-
bunal Administrativo é hierarquicamente incompetente para o Co-
nhecimento do mesmo.

Pronunciando-se a respeito, a Exma. Representante da Fazenda
Pública opina no sentido de o processo baixar ao tribunal “a quo”
para que este fixe a matéria de facto relativa à natureza das funções
desempenhadas pelo recorrente.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.
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Antes de se entrar na discussão da causa, é mister debruçarmo-nos
sobre a excepção de incompetência deste Tribunal em razão da hie-
rarquia, suscitada pelo Ministério Público. Sendo, aliás, de conhe-
cimento oficioso, tem prioridade sobre qualquer outra matéria e a
sua procedência prejudicará o conhecimento de qualquer outra ques-
tão (artigos 3o da L.P.T.A., 45o do C.P.T. e 101o e segts. do C.P.C.).

A instância considerou provados os seguintes factos:
1. Corre termos na 6a Secretaria Administrativa, anteriormente tran-

sitando no 6o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa,
o processo executivo no 309/84 para cobrança coerciva de
28.706.000$00 em dívida ao Gabinete de Gestão do Fundo de De-
semprego, sendo executada a sociedade Cooperfoto - Cooperativa Fo-
tográfica, S.C.A.R.L.

2. Por despacho judicial de 7.4.1986, a fls.43/vo dos autos principais,
foi ordenada a reversão contra, entre outros, o ora A.

3. O A. desempenhou funções de director comercial da executada.
4. A Cooperfoto foi constituída por escritura de 6.7.1979, exarada

a fls. 42 do livro 77 - B do 2o Cartório da Secretaria Notarial de
Vila Franca de Xira e levada a registo.

5. Foi publicado um extracto da escritura no DR, II Série no 170,
de 25.7.79, pág.8543.

6. A dívida exequenda decorre de dois empréstimos atribuídos à
Sociedade executada, o primeiro por despacho conjunto dos Secre-
tários de Estado do Comércio Interno e da População e Emprego,
datado de 12.12.1979, no valor de 16.450.000$00, documentado a fls.6/9
do proco. de execução;

7. E o segundo, complementar do anterior, por despacho conjunto
dos Secretários de Estado do Comércio Interno e do Emprego, datado
de 28.11.1980, no valor de esc. 12.256.000$00, documentado a fls.11/12
dos autos de execução;

8. Os termos da concessão e aceitação dos apoios financeiros re-
feridos em 6 e 7 constam dos documentos juntos aos autos de execução
de fls.23-A a 27;

9. Por despacho do Secretário de Estado do Emprego, exarado
sobre a informação no75/DSPE/DAPE/83, foi declarado o vencimento
imediato da dívida e ordenada a sua cobrança coerciva (doc. a fls.20/23
dos autos de execução).

Deste elenco factual não consta, como bem realça o Exmoo. PGA,
que o oponente foi sócio fundador da executada, bem assim, a data
em que terão terminado as suas funções de Director comercial da-
quela, suportes factuais deste recurso constantes da conclusão 3a.

Como assim, o recurso não versa exclusivamente sobre matéria
de direito, pelo que este Supremo é hierarquicamente incompetente
para o seu conhecimento, de harmonia com o preceituado no ar-
tigo 32o, 1, b), do E.T.A.F. e no artigo 167o do C.P.T., sendo antes
competente para tal o tribunal tributário de 2a Instância, nos termos
do disposto no sobredito artigo 167o e no artigo 41o, 1, a), do invocado
Estatuto.

Destarte, acordam em declarar esta Secção do S.T.A. incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso per saltum
e para o efeito competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995. - Luís Filipe Mendes Pimentel - Re-
lator - Francisco Rodrigues Pardal - Domingos Brandão de Pi-
nho. - Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 11 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Contra-Ordenação fiscal Coima. Mínimo. Interpretação da
lei.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O mínimo da coima é o que a lei determinar.
2 — A lei fiscal é interpretada como qualquer outra lei, obe-

decendo aos mesmos princípios (art. 9 do Cód. Civ.).

Recurso no 18.831 em que é recorrente Fazenda Pública e Ministério
Público e recorrido Jomicentro - Empresa de Construção do Centro,
Lda e de que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr. Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Um técnico verificador levantou, em 17.11.93, auto de notícia contra
JOMICENTRO - Empresa de Construção do Centro Lda,
cf. 502248998, com sede na Rua de São Salvador, Tovim, 3000 Coim-
bra, tributado em IRC e registado em IVA no regime normal de
periodicidade mensal, pelo exercício da actividade de “Serviços de
Engenharia, Arquitecturas e outras semelhantes” - CAE 832400, por,
relativamente ao fecho do período de 93.05, embora tenha enviado
a declaração periódica a que se refere o art. 28 do CIVA, não ter
entregue o imposto exigível do montante de 523.348$, constituindo
tal falta infracção ao art. 26 do CIVA punida pelo art. 29 do RJIFNA
(aprovado pelo DL 20-A/90, de 15.1).

O Senhor Director de Finanças considerou provada a infracção
praticada a título de negligência, aplicando a coima de 209.000$
(art. 29, nos 1 e 2, do RJIFNA).

A arguida recorreu da decisão condenatória para o Tribunal Tri-
butário de 1a instância de Coimbra, alegando que o imposto foi pago
em 8.14.93, ou seja antes do levantamento do auto - 17.11.93 - pedindo
a condenação na coima compatível com a grave crise financeira.

O digno Procurador da República limitou-se apor o visto nos autos.
O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Coimbra aplicou

a coima de 30.000$, numa interpretação literal e algébrica que de
todo referida a aplicação de limites máximos do art.29 do RJIFNA
(com a redacção do DL 394/93, de 24.11).

O digno representante não se conformando com o teor de tal decisão
interpôs recurso para este STA (arts. 223, no1, do CPT e 32, no 1,
alínea h), do ETAF), formulando as conclusões seguintes:

I. Ao decidir como decidiu, alterando para 30.000$ a coima fixada
de 209.000$, o Mo Juiz a quo fez uma errada aplicação da lei.

II. Portanto, violou o art.29 nos 1, 2 e 4, do RJIFNA, na redacção
vigente à data da prática ou infracção e da aplicação da coima, e
os nos 1, 2 e 9, do mesmo preceito, na redacção que lhe foi dada
pelo DL 394/93, de 24.11.

III. Da conjugação destas normas e atento o princípio constitu-
cionalmente inserto no art. 29, no 4, in fine da CRP, combinado
com o art. 4, no 2, do CP e com o art. 3 do DL 433/82, de 27.10,
resulta que a arguida não podia sofrer a aplicação de uma coima
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inferior a 105.669$50, igual ao limite mínimo previsto no art. 29, no2,
na sua actual redacção.

Termos em que... deve ser revogada a decisão recorrida, substi-
tuindo-a por outra em que seja fixado o valor não inferior a 20 %
do imposto em falta.

O digno Procurador da República também interpôs recurso da men-
cionada sentença para este STA, formulando as seguintes conclusões:

1. A decisão recorrida está em contradição com único fundamento
de direito nela invocada - o no 2 do art. 29 do RJIFNA, com a redacção
anterior - o que constitui uma das causas de nulidade da sentença
previstas no art. 144 do CPT, que, para todos os efeitos, ora se argui;

2. Deve, pois, desde logo por essa razão, ser declarada nula;
3. Por outro lado, o Senhor Juiz recorrido não especificou os fun-

damentos em que assenta a por si denominada “interpretação al-
gébrica” para alcançar a decisão recorrida, ignorando-se, assim, o
que significa tal pseudo-interpretação.

4. Esta omissão integra, igualmente, uma das causas de nulidade
da sentença previstas no art. 144 que aqui também se argui, nos termos
legais;

5. Deve, deste modo, declarar-se nula a decisão recorrida, atentas
as supracitadas violações dos nos 2 e 4 do art. 29, com a redacção
então em vigor, e operar-se a correcta fixação da coima em causa,
com a aplicação do novo regime introduzido, entretanto, pelo
DL 394/93, de 24/11, que deu nova redacção aquele artigo, por ser
mais favorável para a arguida, conforme o preceituado nas disposições
associadas dos arts. 4, no 2, do RJIFNA e 3, no 2, do DL 433/82,
de 27.10;

6. E atentas estas circunstâncias de que se reveste a infracção em
causa, tal coima deva ser fixado próximo do mínimo legal.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Dos elementos constantes dos autos a sentença recorrida apurou

a seguinte matéria de facto:
a) A infracção não trouxe efectivo prejuízo para a Fazenda Nacional;
b) A falta encontra-se regularizada, não sendo de aplicar o art. 21

do RJIFNA;
c) Trata-se de infracção ao art. 28 do CIVA - envio da declaração

relativa a Maio de 1993, mas não ter entregue o imposto exigível
- 523.348$ - punido pelo art. 29, no 2, do RJIFNA.

2. O Senhor Director de Finanças de Coimbra aplicou a coima
de 209.000$.

O Mo Juiz a quo condenou a arguida em 30.000$, face a uma
interpretação algébrica do art. 29, no 2, do RJIFNA.

O digno representante do Ministério Público argui a nulidade da
sentença por estar em contradição com o único fundamento de
direito - art. 29, no 2, do RJIFNA.

Nos termos art. 29, no 2, citado, a coima aplicável era variável
entre metade e o total do valor da prestação em falta, com o limite
mínimo de 10.000$ e o máximo de 150.000$.

O preceito, com a redacção do DL 394/93, de 24.11, determina
a coima variável entre 10% e metade do imposto em falta sem que
possa ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido.

Quer dizer, no caso sub judice, a coima é variável, na redacção
primitiva entre 261.674$ e 523.348$, como limite mínimo de 10.000$
e máximo de 150.000$;

Na redacção actual, a coima varia entre 59.535$ e 261.674$, com
o limite máximo o previsto no art. 18.
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Estes limites referem-se a infractor individual que praticou a in-
fracção a título de negligência e, por isso, o mínimo seria de 52.335$.

Quanto à arguida o limite mínimo seria 104.670$.
Tudo isto por se entender que a redacção actual do art. 29, no 2,

é mais favorável ao contribuinte (arts. 29, no 4, da CRP; 2, no 4,
do CP e 3, no2, do DL 433/82, de 27.10).

Sendo assim, o Mo Juiz recorrido não interpretou correctamente
a lei.

Aplicou a coima de 30.000$ ou seja tomou em conta o limite mínimo,
esquecendo que tal só se aplica quando a fracção do imposto ou
o próprio imposto é inferior ao mínimo previsto no preceito.

No caso em apreço, embora a coima seja aplicada a titulo de ne-
gligência, a arguida é uma pessoa colectiva, por isso, a coima mínima
é de 104.670$.

A lei não permite outra interpretação.
Não tem relevo fazer apelo uma “interpretação literal e algébrica”

que repudia limites máximos mais elevados, ainda que obviamente
censuráveis e desviantes.

A lei fiscal é interpretada com qualquer lei, obedecendo aos mesmos
métodos e princípios (art. 9 do CC).

Em face de tudo isto, a interpretação apresentada pelo Mo Juiz
a quo não pode aceitar-se, por isso, a sentença recorrida não pode
manter-se.

Atendendo a que a infracção foi praticada a título de negligência,
por isso de acordo com o art. 19 do RJIFNA, consideramos adequado
à punição da infracção ao mínimo previsto na lei ou seja 104.670$
(arts. 29, no 2 e 9, do RJIFNA, com a redacção do DL 394/93, de
24.11).

Nestes termos, acordam em conceder provimento aos recursos e,
em consequência, revogar a sentença recorrida, fixando-se a coima
em 104.670$.

Não são devidas custas (art. 3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 11 de Janeiro de 1995 — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Acórdão — pedido de esclarecimento. Obscuridade ou am-
biguidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Do Acórdão que julgou o STA incompetente em razão
da hierarquia, por o recurso não versar matéria exclu-
sivamente de direito, cabe pedido de esclarecimento nos
termos do art. 669.o do CPC com base em obscuridade
ou ambiguidade.
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II — Mas nesse pedido de esclarecimento não pode questio-
nar-se matéria das conclusões do recurso, só possível em
sede de conhecimento do recurso.

Recurso n.o 13201. Recorrente: Maria Cândida Maia Lopes de Faria
de Carvalho e outros; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz
Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Por Acórdão de 12/2/92, proferido no presente processo de oposição
à execução, declarou-se este Supremo Tribunal Administrativo in-
competente em razão da hierarquia e competente o Tribunal Tri-
butário de 2.a instância para conhecer do recurso interposto “per sal-
tum” da sentença do Tribunal de 1.a instância do Porto.

Tal decisão de incompetência assentou na consideração de que
objecto do recurso integra também integra de facto e que ao STA
compete apenas conhecer de matéria de direito nos processos ini-
cialmente julgados pelos Tribunais Tributários de 1.a instância pelo
que lhe compete conhecer apenas dos recursos interpostos de decisões
com exclusivo fundamento em matéria de direito — arts. 21.o n.o 4
e alín. b) do n.o 1 do art. 32.o do ETAF.

Notificados do Acórdão vêm os recorrentes Maria Cândida Maia
Lopes de Faria de Carvalho e outros requerer, nos termos dos
arts. 669.o do CPC e 2.o do CPT, o esclarecimento do mesmo Acórdão
com base em obscuridade, ambiguidade e contradição, rematando
em jeito de conclusão que não se vislumbra como os recorrentes:

Repetem e reafirmam matéria de facto.
Põe em crise o apurado na sentença recorrida.
Terminaram afirmando que são estes os pontos do Acórdão que

se pretendem ver esclarecidos.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer de que

deve indeferir-se a pretensão dos requerentes já que da leitura do
pedido de esclarecimento apura-se que não pretendem esclarecimento
algum, antes sustentam a sua discordância relativamente ao julgado.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
Como flui do relatado, este STA julgou-se incompetente em razão

da hierarquia porque o fundamento do recurso não é exclusivamente
matéria de direito e se discutirem também questões de facto.

Diga-se, desde já, que o pedido de esclarecimento não tem qualquer
êxito uma vez que tanto a decisão do Acórdão como os seus fun-
damentos são perfeitamente claros e inequívocos cuja interpretação
unívoca se impõe a todo o normal intérprete, considerado este um
homem medianamente instruído e diligente colocado na posição de
destinatário normal, como é o caso dos recorrentes.

Da simples leitura do requerimento em causa, resulta muito claro
que, contrariamente ao que pretendem os recorrentes, não se des-
cortina no Acórdão qualquer obscuridade ou ambiguidade que precise
de ser esclarecida nem qualquer contradição que necessite de ser
resolvida.

São os próprios recorrentes a reconhecê-lo, já que do seu reque-
rimento ressalta apenas manifesta discordância com a decisão de in-
competência do STA e com os seus fundamentos ao ponto de afir-
marem que se conformaram com o decidido na sentença da
1.a instância.
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E afirmam, concretamente, que não fizeram prova bastante de que
seu falecido pai sempre esteve alheio à gerência de facto da executada,
razão pela qual não recorreram quanto à matéria de facto.

Daqui resulta que o que eles fazem é discutir e interpretar a matéria
das conclusões do seu recurso, tudo isto no intuito objectivado de
contrariarem a decisão da incompetência.

O que tudo é revelador de que inexiste, no caso, qualquer ob-
scuridade, ambiguidade ou contradição ou contradição que sirva de
fundamento à pretensão dos recorrentes.

As questões, tal como são colocadas no pedido de esclarecimento,
só em sede de recurso poderiam ser discutidas e dirimidas e nunca,
de acordo com as regras de direito processual vigente, mediante o
meio utilizado pelos recorrentes (cfr. arts. 669.o e 676.o do CPC).

Daqui decorre que a pretensão dos recorrentes não pode proceder.
Face ao exposto, acorda-se em indeferir o presente pedido de es-

clarecimento do referido Acórdão.
Custas pelos requerentes, fixando-se a taxa de justiça em 10.000$00.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. apenas
tem competência para conhecer dos recursos directamente
interpostos dos Tribunais Tributários de 1a instância
— recursos per saltum — quando estes tenham por ex-
clusivo fundamento matéria de direito.

II — Tal não será o caso quando o recurso tenha por fun-
damento alegação de que a taxa de reintegração utilizada
pelo recorrido foi de 15 % em vez da de 20 % dada por
fixada na sentença recorrida que conheceu da legalidade
do acto da determinação da matéria colectável e do acto
de liquidação do imposto.

Recurso no 14.390, em que foi Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido José de Carvalho Machado e do qual foi Relator o Exmo

Conso Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do S.T.A.:

I — O Exmo Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Braga, dizendo-se inconformado com
a sentença, de 92.01.09, deste tribunal que julgou procedente a im-
pugnação judicial que José de Carvalho Machado deduzira com base
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em ilegal determinação da matéria colectável advinda de erro de apli-
cação da taxa de amortização e, consequentemente, decretou a anu-
lação da respectiva liquidação da contribuição industrial e imposto
extraordinário sobre lucros e respectivos juros compensatórios, dela
recorre directamente para a Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal, pedindo a sua revogação e a sua substituição por
outra que mantenha o acto de liquidação adicional impugnado.

II — Com síntese das razões com que preencheu a causa de pedir
expendida nas alegações de recurso, a recorrente formulou as seguintes
proposições conclusivas:

“O cálculo da amortização diz respeito ao veículo JF-37-36 ligeiro
de passageiros adquirido por 2.024.353$00 em 1985.

A taxa efectivamente aplicada pelo impugnante foi de 15 % con-
forme se demonstra em 3, pelo que pela sua aplicação ao limite máximo
de 1.500.000$00 = 225.000$00, verifica-se que o impugnante consi-
derava como custo a mais a quantia de 75.000$00.

Tendo julgado em sentido contrário, a douta sentença de fls. 25,
por interpretação errada da alínea f) do arto 37o do Código da Con-
tribuição Industrial, deve ser revogada, julgando-se improcedente a
impugnação e mantendo-se a correcção da liquidação efectuada, com
todas as consequências legais”.

III — O Exmo Mago do Mo Po, junto deste Supremo Tribunal, após
referir que o recorrente sustenta nas suas alegações ter o recorrido
utilizado taxa de reintegração diversa da fixada na sentença recorrida,
defende que o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria
de direito e, por isso, opina no sentido deste Tribunal se declarar
incompetente em razão da hierarquia.

IV — Com os vistos dos Exmos Juizes-Adjuntos cabe decidir.
E a primeira tarefa que temos de cumprir é precisamente a de

decidir a questão prévia suscitada, qual seja a de saber se este tribunal
sofre de competência em razão da hierarquia para conhecer do re-
curso. Na verdade, ele logra de prioridade de conhecimento sobre
as demais questões, prejudicando até o conhecimento que delas hou-
vesse de fazer-se. É o que se dita no arto 3o da L.P.T.A. (“ex vi”
do arto 2o, al. f) do C.P.T.) e já havia de instruir-se de outros preceitos,
como dos artos 45o do C.P.T., 101o, 288o, no 1, al. a); 660o, no 1,
al. a); 717o e 749 do C.P.Civil.

No arto 32o, no 1, al. b) do ETAF dota-se a Secção de Contencioso
Tributário do S.T.A. de competência para “conhecer dos recursos
interpostos das decisões dos Tribunais Tributários de 1a instância com
exclusivo fundamento em matéria de direito”, resultando por outro
lado, do arto 41o, no 1 al. a) do mesmo ETAF que essa competência
para conhecer dos recursos cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância
quando eles tenham por competência matéria que não seja exclu-
sivamente de direito, ou seja, portanto, de facto.

E o critério jurídico, emergente de várias disposições legais (cfr
artos 511o, nos 1 e 2 e 729o, no 2 do C.P.Civil) para determinarmos
se estamos perante uma questão jurídica ou uma questão de facto,
passa por saber se o recorrente faz apelo, na sua causa de pedir
do recurso, — independentemente da pertinência, merecimento ou
acerto jurídico para a solução do pretendido do recurso (que se situam
fora desse âmbito, sendo dos fundamentos expressados do princípio
dispositivo da parte) — as normas ou princípios jurídicos que tenham
sido pretensamente violados ou inaplicados, na sua determinação,
interpretação ou aplicação ou se, ou também, à consideração de quais-
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quer factos naturais ou ocorrências da vida real (fenómenos da na-
tureza ou manifestações concretas da vida, mesmo que do domínio
do espírito ou da vontade), cujo conhecimento implique a elaboração
de qualquer juízo probatório que não se contenha na competência
de um tribunal de revista (ou seja que não se resolva por uma cons-
tatação sobre se houve ofensa duma disposição legal expressa que
exija certa espécie de prova para a existência de um facto ou que
fixe a força de determinado meio de prova, — arto 722, no 2 do C.P.Ci-
vil — casos em que a questão se reduz “prima facie” a uma aplicação
da lei e só decorrentemente a uma fixação consequencial de factos),
pois, neste caso, a competência caberá já não ao Tribunal de revista,
mas ao Tribunal Tributário de 2a Instância, por força do arto 41o

no 1, al. a) do ETAF que na fixação dos factos materiais da causa
se moverá dentro do valor legal das provas, elaborando, por regra,
de acordo com elas, um juízo de prova livre ou de livre convicção.

A identificação dos fundamentos do recurso colhe-se da análise
das conclusões das alegações por ser nelas que o recorrente tem de
condensar as causas de pedir que tenham susceptibilidade jurídica
para, na sua óptica, determinar uma solução da causa diferente da
citada na decisão recorrida.

Para solver a relação material controvertida no recurso há-de o
Tribunal dilucidar uma questão probatória que consiste em saber se
em vez da taxa de reintegração de 20 %, que se dá por provada da
sentença recorrida, foi utilizada pelo recorrido uma taxa de 15 %
— controvérsia essa a ser resolvida com recurso aos meios probatórios
careados para os autos e de acordo com a sua respectiva força pro-
batória legal, de livre convicção (que só cede perante situações de
prova legal como confissão, documentos autênticos, certos documen-
tos particulares e presunções legais — cfr. sobre a matéria R. Évora,
94.19.20, BMJ 399-6031.

Tanto basta para concluir que o recurso não tem por exclusivo
fundamento matéria de direito.

V — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta Sec-
ção de Contencioso Tributário em julgá-lo hierarquicamente incom-
petente por conhecer do recurso, sendo competente o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância e podendo-se usar da faculdade inserta no
arto 47o do C.P.Tributário.

Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Benjamim da Silva Rodrigues
(Relator) — Júlio António Ferreira Tormenta — José Jesus Cos-
ta. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Incompetência Hierárquica do STA.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção do Contencioso Tributário do S.T.A. É hie-
rarquicamente incompetente para conhecer dos recursos
interpostos “per saltum” dos Tribunais Tributários de 1a

instância que não tenham por exclusivo fundamento ma-
téria de direito (arto 32o, no1, al. b) do E.T.A.F.).

II — Está nessa situação o caso em que se alegue como fun-
damento do recurso que a mercadoria circulava por vir-
tude de transmissão onerosa - a que respeitou posterior
emissão de uma “nota de crédito” -, e não por haver
ser devolvida por um cliente, como se fixava na sentença
recorrida.

Recurso No 14.556 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
Araújo & Filhos, Lda e de que foi Relator o Exmo Sr. Conso Dr. Ben-
jamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do S.T.A.:

I - O Exmo Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Viana do Castelo (Braga), dizendo-se
inconformado com a sentença, de 92.01.13, daquele tribunal, que jul-
gou improcedente a acusação nele deduzida, sob a forma de processo
ordinário de transgressão, contra Araújo & Filhos Lda por, em síntese,
ser transportadora e destinatária de bens em circulação, desacom-
panhados do respectivo documento de transporte, dela recorre di-
rectamente para esta Secção de Contencioso Tributário do S.T.A.,
pedindo a sua revogação e a sua substituição por outra que condene
a arguida.

II - Coroando as alegações em que desenvolveu as razões do seu
inconformismo com o decidido, formulou o recorrente as seguintes
proposições conclusivas:

“1a-A douta sentença violou o no 1 do arto 2o do DL 97/86, de
16/5, ao não subsumir adequadamente os factores constantes da acu-
sação e os posteriormente explicitados pela defesa produzida.

2a- Porquanto os bens, objecto de devolução devem ser tidos como
sendo em circulação, em virtude de haverem sido encontrados fora
dos locais mencionados na citada disposição por motivo de transmissão
onerosa ou simples transferência.

3a-Cremos que, no caso em apreço, se trata de uma transmissão
onerosa, porque houve lugar à emissão da competente “nota de
crédito”.

4a- Na infracção acusada cabe naturalmente, a falta de documento
de transporte, qualquer que seja a natureza que deste em concreto,
possa revestir, por mera interpretação literal do no 1 do arto 2o do
DL 97/86 de 16/5.

III - Não houve contra-alegações.
O Exmo Mago do MoPo, junto deste Supremo Tribunal, estando

que a recorrente pretenda demonstrar factos diferentes daqueles que
foram dados como provados na sentença recorrida, propenda para
que se declare este tribunal hierarquicamente incompetente para co-
nhecer do recurso, por este não ter por exclusivo fundamento matéria
de direito.

IV - Com os vistos dos Exmos Juízes-Adjuntos cabe decidir.
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A primeira tarefa decisória que se nos depara pela frente consiste
em solver a questão prévia suscitada pelo Exmo Mago do MoPo, tra-
duzida na eventual falta de competência hierárquica do tribunal para
conhecer do recurso por lograr de prioridade de conhecimento sobre
as demais questões, como se proclama no arto 3o da L.P.T.A. (“ex
vi” do arto 2o, al. f) do C.P.T.).

No arto 32o, no1, al. b) do E.T.A.F. atribuiu-se competência à Secção
de Contencioso Tributária deste Supremo Tribunal Administrativo
para conhecer “dos recursos interpostos das decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria
de direito”.

E o critério jurídico, emergente de várias disposições legais, para
destrinçarmos se estamos perante uma questão jurídica ou uma ques-
tão de facto, passa por saber se o recorrente faz apelo, na sua causa
de pedir do recurso, independente da pertinência, merecimento ou
acerto jurídico para a sua solução (que se situam já fora, sob a de-
lineação do princípio dispositivo do processo) as normas ou princípios
jurídicos que tenham sido pretensamente violados na sua determi-
nação, interpretação ou aplicação, ou se, ou também, à consideração
de quaisquer factos materiais ou ocorrência da vida real (fenómenos
da natureza ou manifestações concretas da vida, mesmo que do do-
mínio do espírito ou da vontade) cujo conhecimento implique a ela-
boração de qualquer juízo probatório que não se contenha na com-
petência funcional de um tribunal de revista (ou seja que não se
resolva por uma constatação sobre se houve ofensa duma disposição
legal expressa que exigia certa espécie de prova para a existência
de um facto ou que fixe a força de determinado meio de prova,
- arto 722o, no 2 do C.P.Civil -, casos em que a questão se reduz
“prima facie” a uma aplicação da lei e só decorrentemente numa
fixação consequencial de factos), pois, neste caso, a competência ca-
berá já não ao tribunal de revista (arto 21o no 4o, mas ao Tribunal
Tributário de 2o Instância por força do arto 41o, no1, al. a) do E.T.A.F.

A identificação dos fundamentos do recurso colhe-se da análise
das conclusões das alegações por ser nelas que a recorrente tem de
condensar as causas de pedir que tenham susceptibilidade jurídica
para, na sua óptica, determinar uma solução diferente da citada pela
sentença recorrida.

Sendo assim a solução da dúvida que nos detém perpassa pelo
confronto entre a matéria fáctica fixada na sentença recorrida com
a atitude que perante ela tenha o recorrente nos termos já expendidos.

Na sentença recorrida deu-se por provado que “Em 27.2.87, a ar-
guida transportava num veículo dela as coisas referidas no auto de
apreensão e que lhe eram destinadas, desacompanhadas de qualquer
documento de transporte” e que “tais coisas haviam-lhe sido devol-
vidas por um cliente, nessa data e tinham sido vendidas a este pela
arguida em 11.2.87”.

Ora a recorrente pretexta, perante as provas produzidas nos autos
cuja reapreciação está pressuposta como causa de pedir do recurso,
que, ao invés da factualidade exposta na sentença recorrida, houve
antes uma transmissão onerosa da firma Araújo e Filhos Lda que
foi causa da competente emissão de uma “nota de crédito”, até porque
a passarem-se as coisas de outra forma ficava sem sentido a não
exigência do documento de transporte traduzido em “nota de de-
volução” das mercadorias.
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Estamos, pois, perante uma necessidade de averiguação da fac-
tualidade que é exigida como pressuposto da solução do recurso,
solicitada por força dos seus fundamentos alegados.

Tal indagação da materialidade pertinente, dentro dos quadros do
alegado, coenvolve a formulação de um juízo probatório que resolva
a questão de facto com base nos instrumentos e força probatória
cuja consideração está excluída do tribunal de revista, que em tal
domínio se queda pelo caso do arto 722o no2 do C.P.Civil e a hipótese
não se reflecte nesse universo.

O recurso não tem, pois, por exclusivo fundamento matéria de
direito e, por isso, este tribunal é hierarquicamente incompetente
para conhecer do recurso, cabendo ela antes ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.

V - Destarte, atento todo o exposto, acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário do S.T.A. em julgá-lo hierarquicamente
incompetente para conhecer do recurso, cabendo antes tal compe-
tência ao Tribunal Tributário de 2a Instância, podendo o recorrente
lançar não da faculdade inserta no arto 47o do C.P.T.

Sem custas por delas estar isenta o recorrente.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui presen-
te, Jorge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Recurso No 16.245 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Focus, Lda. e de que foi RELATOR o Exmoo. Conso. Dro. HORTA
DO VALLE.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Directamente para este Tribunal e pelo Exmoo. Representante da
Fazenda Pública, vem interposto o presente recurso do despacho do
Mmo. Juiz proferido nuns autos de transgressão instauradas contra
Focus Lda. na parte em que, depois de julgar extinto por prescrição,
o procedimento judicial ordenou a remessa dos autos à Repartição
de Finanças para liquidação do imposto que fosse devido e termos
posteriores.

Nas suas alegações a recorrente F.P. sustenta e conclui em suma
que o imposto e juros compensatórios deveriam ser cobrados no pro-
cesso que para tal, e não obstante a extinção do procedimento judicial
haveriam que prosseguir seus termos.

O Exmoo. Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se no sentido do provimento do recurso.

Decidindo.
A ora posta em crise ordem de remessa do processo à Repartição

de Finanças, assentou-a o Mmo. Juiz no entendimento, estribado no
artigo 115 do Código de Processo das Contribuições e Impostos, de
que, verificada a prescrição, cessado se acharia todo o procedimento
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judicial, não podendo o processo prosseguir seus termos no Tribunal
para cobrança do imposto considerado devido.

Preceituava aquele artigo 115 cuja disciplina é ainda aqui invocável
face ao preceituado nos artigos 2 e 5 no 2 do Decreto-Lei 20-A/90,
que cessava todo o procedimento judicial no caso de prescrição da-
quele procedimento - alínea b).

Simplesmente, tal cessação, deve ser vista e entendida com uma
amplitude diversa da que lhe atribuiu o despacho recorrido, como
visando apenas o procedimento sancionatório, punitivo.

Tal decorre desde logo do facto de só a ele se reportar o citado
normativo quando refere, a par, o fim da pena e a cessação do
procedimento.

A tal cessação escapa o procedimento respeitante à exigência do
imposto desde que este não haja, por imposição legal, que ser definido
para do processo de transgressão.

A circunstância de, com base legal, em certos casos, como o dos
autos, o procedimento instaurado ter em mira a perseguição con-
travencional e a exigência do tributo, não pode fazer esquecer a forma
porque se acham extremados o sistema ou procedimento que se de-
senvolve no campo punitivo, sancionatório, e aquele que é pertença
do direito à liquidação do tributo.

Daí que o legalmente relevante decurso temporal, com o propi-
ciador da extinção de uma relação jurídica se deva ver repercutido
separadamente, no segmento sancionatório e no do direito à liqui-
dação, não sendo este necessariamente atingido pela eventual cessação
ou extinção daquele outro.

Cessado pois o procedimento judicial, por via da prescrição, quanto
à perseguição da infracção, deverá o processo prosseguir os seus legais
termos, e no tribunal, atinentemente ao imposto e juros compen-
satórios e para cuja exigência foi também instaurado o processo de
transgressão.

Termos em que e pelo exposto se acorda em conceder provimento
ao recurso e assim em revogar o despacho na parte posto em crise,
para que outro profira o Mmo. Juiz, no âmbito do processo de trans-
gressão, com vista à acima referida finalidade.

Não há lugar a custas.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Men-
des Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Recurso n.o 16.335 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Cimap — Comércio Internacional e Act. Promocionais, S.A. e que
foi Relator o Exmoo. Conso. Dro. HORTA DO VALLE.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Directamente para este Tribunal e pelo Exmo. Representante da
Fazenda Pública, vem interposto o presente recurso do despacho do
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Mmo. Juiz proferido nuns autos de transgressão instaurados contra
Cimap — Comerc. Internacional Ac. Promocionais, na parte em que,
depois de julgar extinto por prescrição, o procedimento judicial or-
denou a remessa dos autos à Repartição de Finanças para liquidação
do imposto que fosse devido e termos posteriores.

Nas suas alegações a recorrente F. P. sustenta e conclui em suma
que o imposto e juros compensatórios deveriam ser cobrados no pro-
cesso que para tal, e não obstante a extinção do procedimento judicial
haveriam que prosseguir seus termos.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se no sentido do provimento do recurso.

Decidindo.
A ora posta em crise ordem de remessa do processo à Repartição

de Finanças, assentou-a o Mmo. Juiz no entendimento, estribado no
artigo 115 do Código de Processo das Contribuições e Impostos, de
que, verificada a prescrição, cessado se acharia todo o procedimento
judicial, não podendo o processo prosseguir seus termos no Tribunal
para cobrança do imposto considerado devido.

Preceituava aquele artigo 115 cuja disciplina é ainda aqui invocável
face ao preceituado nos artigos 2 e 5 no 2 do Decreto-Lei 20-A/90,
que cessava todo o procedimento judicial no caso de prescrição da-
quele procedimento — alínea b).

Simplesmente, tal cessação, deve ser vista e entendida com uma
amplitude diversa da que lhe atribuiu o despacho recorrido, como
visando apenas o procedimento sancionatório, punitivo.

Tal decorre desde logo do facto de só a ele se reportar o citado
normativo quando refere, a par, o fim da pena e a cessação do
procedimento.

A tal cessação escapa o procedimento respeitante à exigência do
imposto desde que este não haja, por imposição legal, que ser definido
para do processo de transgressão.

A circunstância de, com base legal, em certos casos, como o dos
autos, o procedimento instaurado ter em mira a perseguição con-
travencional e a exigência do tributo, não pode fazer esquecer a forma
porque se acham extremados o sistema ou procedimento que se de-
senvolve no campo punitivo, sancionatório, e aquele que é pertença
do direito à liquidação do tributo.

Daí que o legalmente relevante decurso temporal, com o propi-
ciador da extinção de uma relação jurídica se deva ver repercutido
separadamente, no segmento sancionatório e no do direito à liqui-
dação, não sendo este necessariamente atingido pela eventual cessação
ou extinção daquele outro.

Cessado pois o procedimento judicial, por via da prescrição, quanto
à perseguição da infracção, deverá o processo prosseguir os seus legais
termos, e no tribunal, atinentemente ao imposto e juros compen-
satórios e para cuja exigência foi também instaurado o processo de
transgressão.

Termos em que e pelo exposto se acorda em conceder provimento
ao recurso e assim em revogar o despacho na parte posto em crise,
para que outro profira o Mmo. Juiz, no âmbito do processo de trans-
gressão, com vista à acima referida finalidade.

Não há lugar a custas.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís
Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 8 de Janeiro de 1995.

RECURSO No 16.397 de que é recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Lopes & Lopes (Filhos), Lda. e que foi RELATOR o Ex-
moo. Conso. Dro. HORTA DO VALLE.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Directamente para este Tribunal e pelo Exmoo. Representante da
Fazenda Pública, vem interposto o presente recurso do despacho do
Mmo. Juiz proferido nuns autos de transgressão instaurados contra
Lopes & Lopes Filhos Lda. na parte em que, depois de julgar extinto
por prescrição, o procedimento judicial ordenou a remessa dos autos
à Repartição de Finanças para liquidação do imposto que fosse devido
e termos posteriores.

Nas suas alegações a recorrente F.P. sustenta e conclui em suma
que o imposto e juros compensatórios deveriam ser cobrados no pro-
cesso que para tal, e não obstante a extinção do procedimento judicial
haveriam que prosseguir seus termos.

O Exmoo. Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se no sentido do provimento do recurso.

Decidindo.
A ora posta em crise ordem de remessa do processo à Repartição

de Finanças, assentou-a o Mmo. Juiz no entendimento, estribado no
artigo 115 do Código de Processo das Contribuições e Impostos, de
que, verificada a prescrição, cessado se acharia todo o procedimento
judicial, não podendo o processo prosseguir seus termos no Tribunal
para cobrança do imposto considerado devido.

Preceituava aquele artigo 115 cuja disciplina é ainda aqui invocável
face ao preceituado nos artigos 2 e 5 no 2 do Decreto-Lei 20-A/90,
que cessava todo o procedimento judicial no caso de prescrição da-
quele procedimento - alínea b).

Simplesmente, tal cessação, deve ser vista e entendida com uma
amplitude diversa da que lhe atribuiu o despacho recorrido, como
visando apenas o procedimento sancionatório, punitivo.

Tal decorre desde logo do facto de só a ele se reportar o citado
normativo quando refere, a par, o fim da pena e a cessação do
procedimento.

A tal cessação escapa o procedimento respeitante à exigência do
imposto desde que este não haja, por imposição legal, que ser definido
para do processo de transgressão.

A circunstância de, com base legal, em certos casos, como o dos
autos, o procedimento instaurado ter em mira a perseguição con-
travencional e a exigência do tributo, não pode fazer esquecer a forma
porque se acham extremados o sistema ou procedimento que se de-
senvolve no campo punitivo, sancionatório, e aquele que é pertença
do direito à liquidação do tributo.

Daí que o legalmente relevante decurso temporal, com o propi-
ciador da extinção de uma relação jurídica se deva ver repercutido
separadamente, no segmento sancionatório e no do direito à liqui-
dação, não sendo este necessariamente atingido pela eventual cessação
ou extinção daquele outro.

Cessado pois o procedimento judicial, por via da prescrição, quanto
à perseguição da infracção, deverá o processo prosseguir os seus legais
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termos, e no tribunal, atinentemente ao imposto e juros compen-
satórios e para cuja exigência foi também instaurado o processo de
transgressão.

Termos em que e pelo exposto se acorda em conceder provimento
ao recurso e assim em revogar o despacho na parte posto em crise,
para que outro profira o Mmo. Juiz, no âmbito do processo de trans-
gressão, com vista à acima referida finalidade.

Não há lugar a custas.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Men-
des Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

RECURSO No 16.705 de que é recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido T.I. - Turismo Internacional, Lda. e que foi RELATOR
o Exmoo. Conso. Dro. HORTA DO VALLE.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Pelo Exmoo. Representante da Fazenda Pública, e directamente
para este Tribunal, vem interposto o presente recurso do despacho
do Mmo. Juiz proferido nuns autos de transgressão instaurados contra
T.I. Turismo Internacional Lda. e no qual declarou extinto por pres-
crição o procedimento judicial, alegando e concluindo em suma que
o despacho recorrido se deveria ter pronunciado quanto ao imposto
e juros pedidos na acusação cuja cobrança terá que ocorrer no processo
que para tal e não obstante a decretada extinção do procedimento
judicial haveria que prosseguir seus termos.

O Exmoo. Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se no sentido do provimento do recurso.

Decidindo.
Dos termos do despacho recorrido resulta de forma inequívoca

que o Mmo. Juiz perfilhou nele o entendimento de que, verificada
a extinção, por prescrição do procedimento judicial cessado se acharia
todo o procedimento judicial não tendo pois o processo que prosseguir
para efeitos de cobrança de quaisquer importâncias reputadas em
dívida.

Daí que se não devesse no aludido despacho, qualquer vício de
omissão de pronúncia já que esta, embora implícita, teve lugar e de
forma inequívoca.

De acordo com o artigo 5 no 2 do DL. 20-A/90 que aprovou o
R.J.I.F.N.A., mantêm-se em vigor as normas de direito contraven-
cional anterior até que haja decisão transitada e obs. as transgressões
praticadas até à data da entrada em vigor daquele mesmo diploma.

E o apelo a tal regime transitório só seria obstaculizado, por im-
perativos constitucionais, quando interpretado o mesmo no sentido
de visarem impedir a aplicação da nova lei, ainda que mais favorável,
às transgressões desgraduadas em contra-ordenações. Situação em
que claramente se não enquadra o caso dos autos.
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Preceituava o artigo 115 do C.P.C. e Impostos cuja disciplina é
aqui pois ainda invocável, que cessava todo o procedimento judicial
no caso de prescrição daquele procedimento - alínea b).

Simplesmente, tal cessação, deve ser vista e entendida com uma
amplitude diversa da que implicitamente lhe atribuiu o despacho re-
corrido, como visando apenas o procedimento sancionatório, punitivo.
Tal decorre desde logo do facto de só a ele se reportar o citado
normativo quando refere, a par, o fim da pena e a cessação do
procedimento.

A tal cessação escapa o procedimento respeitante à exigência do
imposto desde que este não haja, por imposição legal, que ser definido
fora do processo de transgressão.

A circunstância de, com base legal, em certos casos, como o dos
autos, o procedimento instaurado ter em mira a perseguição con-
travencional e a exigência do tributo, não pode fazer esquecer a forma
porque se acham extremados o sistema ou procedimento que se de-
senvolve no campo punitivo, sancionatório, e aquele que é pertença
do direito tributário material, em que se acolhe o direito à liquidação
do tributo.

Daí que o legalmente relevante decurso temporal, com o propi-
ciador da extinção de uma relação jurídica se deva ver repercutido
separadamente, no segmento sancionatório e no do direito à liqui-
dação, não sendo este necessariamente atingido pela eventual cessação
ou extinção daquele outro.

Cessado pois o procedimento judicial, por via da prescrição, quanto
à perseguição da infracção, deverá o processo prosseguir os seus legais
termos, e no tribunal, atinentemente ao imposto e juros e para cuja
exigência foi também instaurado o processo de transgressão, a que
se mostrem pedidos na acusação ou acta àquela equivalente.

Termos em que e pelo exposto, se acorda em revogar o despacho
recorrido enquanto pôs termo ao processo, para que o outro profira
o Mmo. Juiz, no âmbito do processo de transgressão, com vista à
acima referida finalidade, assim se provendo o recurso.

Não há lugar a custas.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle - Relator — Domingos Brandão de Pinho — Luís
Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Matéria de facto. Matéria de direito. Recurso per saltum. In-
competência em razão da hierarquia. Conhecimento ofi-
cioso. Conhecimento prioritário. Âmbito do recurso ju-
risdicional.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Se de sentença que julgou uma impugnação improcedente
por extemporânea sobe recurso em que se pede seja ela
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revogada e no mesmo acórdão se conheça do mérito
da impugnação, não se pode, face ao disposto no no 1
do arto 753o do CPC, rejeitar liminarmente essa pretensão
do recorrente.

2 — A questão da competência do STA, além de oficiosa,
é prioritária: depois de definido qual o tribunal com-
petente para todo o pedido, será a ele que cabe apreciar
as questões por ordem lógica e saber se e em que medida
o conhecimento de alguma parte dele ficará prejudicado
pela resposta que for dada a qualquer questão anterior.

3 — A Secção de Contencioso Tributário do STA carece de
competência em razão da hierarquia para conhecer de
recurso directo de decisão jurisdicional de um tribunal
tributário de 1a instância que não se restrinja a matéria
de direito.

4 — Tal competência cabe, nos termos dos artos 32o/1/b) e
41o/1/a) do ETAF, e 167o do CPT, ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Recurso n.o 17.355. Recorrente: JOÃO CARLOS PEREIRA DA
CONCEIÇÃO ROCHA; Recorrido: FAZENDA PÚBLICA; Re-
lator: Juiz Conselheiro CASTRO MARTINS.

ACORDAM EM CONFERÊNCIA NA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO:

1. JOÃO CARLOS PEREIRA DA CONCEIÇÃO ROCHA, re-
sidente em Lisboa, recorre per saltum da sentença do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Leiria de 2-3-93 (a fls. 67 e segs.), que
neste processo de impugnação de onze liquidações de impostos de
mais-valias e extraordinário interposto por ele e seus oito irmãos julgou
procedente a excepção peremptória de caducidade do direito de im-
pugnar deduzida pela Fazenda Pública e a absolveu do pedido.

A rematar a sua alegação oferece as seguintes conclusões:
a) A sentença recorrida considerou intempestivas as impugnações

das liquidações do imposto de mais-valias relativamente aos proces-
sos 50/83, 51/83, 73/83, 74/83, 80/83, 137/83, 143/83, 8/84, 11/84, 12/84
e 33/84, “não se importando de verificar” se as mesmas estavam ou
não contempladas pelo disposto no no 1o do arto 1o do Código de
Imposto de Mais-Valias (CIMV).

b) Assim, o Mmo. Juiz a quo cometeu uma ilegalidade, porquanto
devia “ter previamente apreciado a prova produzida pelos recorren-
tes”, ilegalidade essa contemplada no arto 668o, no 1, al. d), do Cód.
de Processo Civil (CPC), com referência ao arto 144o, no 1, do Cód.
do Proc. Tributário (CPT).

c) A sentença recorrida, “ao considerar a presente impugnação
extinta por caducidade”, vem na prática sancionar uma dupla tri-
butação que a lei não consente [arto 85o, al. c), do Cód. de Proc.
das Contr. e Impostos (CPCI)] e consequentemente um enriqueci-
mento sem causa da Fazenda Nacional.

d) Sendo ilegais as liquidações impugnadas, por ter havido, como
já atrás se referiu, violação agravada da lei, as mesmas são nulas
e, portanto, impugnáveis a todo o tempo.

e) “Dever-se-á dar provimento ao recurso revogando-se a sentença
recorrida, reconhecendo-se a ilegalidade das liquidações impugnadas
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e ordenando-se a restituição aos recorrentes das importâncias por
eles indevidamente pagas, acrescidas dos respectivos juros legais”.

A Fazenda Pública contra-alegou sustentando dever negar-se pro-
vimento ao recurso.

O Mo Po junto deste STA também emitiu parecer no sentido de
se dever negar provimento ao recurso.

2. Para julgar procedente a excepção peremptória de caducidade
do direito de impugnar, e absolver a Fazenda Pública do pedido,
a sentença ponderou que fora excedido o prazo para dedução da
impugnação sub judice, pois só fora apresentada em 17-5-85, depois
de expirado esse prazo, que, nos termos do arto 89o do CPCI, então
em vigor, era de 90 dias contados de modo contínuo da data do
pagamento eventual dos questionados impostos, que no caso ocorreu
em 5-11-84 em cinco casos e em 11-2-85 nos restantes.

Na alegação perante este STA o recorrente contesta este veredicto
e sustenta estar a impugnação em tempo, até porque não estava sujeita
a prazo, visto serem nulas as liquidações impugnadas. Com efeito,
acrescenta, dispondo o arto 1o, no 1o, do CIMV que o imposto de
mais-valias incidia sobre a transmissão onerosa de terrenos para cons-
trução quando dela resultassem ganhos não sujeitos aos encargos de
mais-valia e verificando-se que ele e os seus oito irmãos suportaram
a totalidade das despesas com as infra-estruturas do empreendimento
e ainda cederam terreno à câmara municipal, daí resulta, em con-
jugação com os artos 106o, no 3, da Constituição, 85o, al. c), do CPCI
e 133o, no 2, al. d), do Código do Procedimento Administrativo, que
tais liquidações são ilegais e estão feridas de nulidade.

E conclui pedindo a este tribunal ad quem não só que revogue
a sentença recorrida mas também que aprecie o fundo da questão
posta na petição de impugnação “reconhecendo-se a ilegalidade das
liquidações impugnadas e ordenando-se a restituição aos recorrentes
das importâncias por eles indevidamente pagas, acrescidas dos res-
pectivos juros legais”.

O arto 753o, no 1, do CPC dispõe efectivamente que, “sendo o
agravo interposto de decisão final e tendo o juiz da 1a instância dei-
xado, por qualquer motivo, de conhecer do pedido, o tribunal, se
julgar que o motivo não procede e que nenhum outro obsta a que
se conheça do mérito da causa, conhecerá deste no mesmo acórdão
em que revogar a decisão da 1a instância”.

Por isso não se pode rejeitar liminarmente a pretensão formulada
pelo recorrente de que neste recurso jurisdicional se conheça da tem-
pestividade, do seu recurso contencioso e que, a julgar-se o mesmo
tempestivo, como ele também pretende, se conheça em seguida, no
mesmo acórdão, do seu mérito.

Mas então o recorrente dirigiu o recurso a tribunal incompetente
em razão da hierarquia.

Na verdade, sendo a competência do tribunal questão de conhe-
cimento prioritário e oficioso [cfr. artos 45o do CPT e 101o e ss. do
CPC], na que começar por definir qual o tribunal competente para
todo o pedido, pois será a ele que caberá apreciar as questões pela
sua ordem lógica e saber se e em que medida o conhecimento de
alguma parte dele ficará prejudicado pela resposta que for dada a
qualquer questão anterior.

Ora do pedido complexo formulado neste recurso jurisdicional faz
parte, como vimos, a apreciação do mérito da impugnação.

E, para se conhecer desse mérito, isto é, se as impugnadas liqui-
dações de impostos de mais-valias e extraordinária enfermam da ile-
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galidade que lhes vem assacada, necessário é discutir e fixar matéria
de facto que se encontra alegada nos artos 4o e segs. da petição,
bem como na alegação de recurso mas que a instância não deu como
provada, designadamente a cedência de terreno à câmara municipal
e a realização de obras de urbanização.

Assim, este recurso, interposto da 1a instância per saltum, não se
restringe a matéria de direito, pelo que para o apreciar carece esta
Secção do STA de competência, a qual cabe ao Tribunal Tributário
de 2a Instância, como dispõem os artas 32o, no 1, al. b), e 41o, no 1,
al. a), do ETAF e 167o do CPT.

3. Pelo exposto, acordam em declarar esta Secção do STA incom-
petente em razão da hierarquia para conhecer do recurso e para
tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça e procuradoria de, res-
pectivamente, 15.000$ e 6.000$ (§ único do arto 5o, por remissão
do § 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Agostinho Castro Martins — Re-
lator — José de Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Recurso per saltum matéria de
facto. Tribunal competente em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso de decisão de um tribunal tributário de 1ª ins-
tância, interposto per saltum para o STA, se alega que a
Câmara Municipal que liquidou uma taxa por infra-estru-
turas urbanísticas nenhuma destas realizou, e se este facto
não consta da decisão recorrida, de concluir é que o recurso
não tem por exclusivo fundamento matéria de direito, pelo
que o tribunal competente é o Tribunal Tributário de
2.a Instância.

Recurso n.o 17 503. Recorrente: Cecote — Centro de Coordenação
Técnica, Ldª; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo CONSo

Dr. Jesus Costa.

ACORDAM NA SECÇÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO:

Cecote — Centro de Coordenação Técnica, Ldª, nos autos devi-
damente identificada, interpôs o presente recurso da sentença de
7.6.93 do 1º Juízo do Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa
que julgou improcedente a impugnação que a recorrente deduzira
contra a liquidação feita em 1991 pela Câmara Municipal de Loures
da taxa de infra-estrutura, no montante de 4 500 000$00 pela concessão
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de uma licença de construção de um armazém na Quinta dos Melos,
em Bucelas.

Na impugnação alegou, em resumo:
-A licença foi concedida por resolução de edilidade de 23.7.91 que

lhe foi comunicada por ofício de 4.9.91;
-Posteriormente, por ofício de 29.11.91, a Câmara informou a ora

recorrente de que se encontrava em pagamento a verba impugnada;
-A recorrente reclamou para o presidente da Câmara, com fun-

damento no facto de a Câmara não ter realizado quaisquer obras
de infra-estrutura;

-A recorrente foi notificada em 11.5.92 de que foi indeferido o
pedido de isenção de taxa;

-Contudo, a situação não é de isenção mas sim de não incidência
da taxa, uma vez que a Câmara não suportou quaisquer encargos
com obras de infra-estrutura;

-A alínea a) do artº 11º da Lei 1/87 prevê a cobrança de taxa
unicamente em caso de realização de obras de infra-estrutura ur-
banística pelo município;

-”O despacho” camarário utiliza fundamentos que não esclarecem
a motivação do acto;

Termina pedindo a anulação da liquidação, com fundamento nas
alíneas a) e c) do artº 120º do Código de Processo Tributário.

A sentença, depois de alinhar os factos que considerou provados,
considerou que a liquidação está devidamente fundamentada e que
não viola a lei, pois, que as obras que justificam a liquidação são
obras gerais de infra-estrutura e não as obras de infra-estrutura in-
ternas do loteamento da recorrente.

A recorrente discorda do entendimento da sentença e remata as
suas alegações com as seguintes conclusões:

”a)- O fundamento da taxa impugnada só pode ser a realização
de infra-estruturas urbanísticas pelo Município que a impôs e liquidou;

b)- No caso concreto — como resulta evidenciado pela matéria
de facto — o referido Município não realizou quaisquer obras ou
infra-estruturas urbanísticas de que tenha beneficiado a recorrente,
com a autorização e licenciamento para a construção do armazém
a que se refere o alvará concedido;

c)- Todas as infra-estruturas urbanísticas relativas a essa construção
foram levadas a efeito pela recorrente;

d)- A recorrente já liquidou a taxa geral (Esc. 162 000$00) e especial
(Esc. 1 125 000$00) para concessão da licença para a execução da
obra licenciada, nos termos da alínea b) do artigo 11 da Lei 1/87,
esgotando-se nelas, no caso concreto, a matéria colectável;

e)- É inaplicável ao caso — por não se tratar de qualquer licen-
ciamento para loteamento — o disposto no artigo 42 do Dec.Lei
400784;

f)- Igualmente inaplicável será o artigo 43 do referido Dec.Lei
400/84, por inexistência fáctica integrativa da sua revisão e con-
cretização;

g)- A douta sentença recorrida, subsumindo a matéria de facto
à previsão das disposições suprainvocadas — artigo 11 alínea a) da
Lei 1/87 e artigos 42 e 43 do Dec.Lei 400/84 — violou estas mesmas
disposições, por erro de aplicação;

h)- O Regulamento de Taxas e Licenças aprovado pelo Município
de Loures, em 19.12.91, é inaplicável, sob pena de retroactividade,
à situação concretizada neste recurso cuja taxa impugnada foi liqui-
dada em data anterior àquela aprovação;
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i)- Tais vícios da violação da lei, que igualmente afectam o acto
tributário impugnado, implicam a revogação da douta sentença re-
corrida e a consequente anulação do acto impugnado”.

O representante da Fazenda Pública contra-alegou, pugnando pela
manutenção do decidido.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o parecer de que o re-
curso não versa exclusivamente matéria de direito, uma vez que a
sentença, para decidir como decidiu, assentou, além do mais, em que,
no caso, a recorrente apenas executou as infra-estruturas interiores
do loteamento em causa e que o município executou a infra-estruturas
gerais, por cuja utilização à recorrente foi liquidada a taxa em questão,
e a recorrente alega no recurso que todas as obras de infra-estrutura
foram realizadas pela recorrente e que o município não realizou quais-
quer obras ou infra-estruturas urbanísticas de que tenha beneficiado
a recorrente.

Ouvidas sobre esta questão, a FP veio dizer que o recurso incide
apenas sobre matéria de direito pois que a afirmação da sentença
não é controvertível por ser uma evidência, sendo que as obras rea-
lizadas pela recorrente no seu loteamento não se confundem com
as infra-estruturas gerais a cargo do município. Por sua vez, a re-
corrente também sustenta que o recurso tem por fundamento exclusivo
matéria de direito, pois não questiona a matéria de facto fixada na
sentença e tão-só alega que dela não consta que o município tenha
realizado quaisquer obras de infra-estrutura urbanísticas, pelo que
apenas põe em causa a interpretação e aplicação do direito feita
pela sentença recorrida. Acresce que, tendo alegado que à data da
liquidação ainda não tinha sido aprovado o Regulamento de Taxas
e Licenças do município de Loures, daí deriva a procedência da im-
pugnação, qualquer que seja a matéria de facto que se dê como pro-
vada, pelo que também por isso o recurso tem por fundamento apenas
matéria de direito.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II — Flui do exposto que a questão submetida à apreciação desta

STA é a de saber se a liquidação impugnada tem base legal, seja
porque o citado Regulamento de Taxas e Licenças não tinha sido
aprovado à data da liquidação, seja porque a Câmara Municipal não
terá executado quaisquer obras de infra-estrutura urbanística.

Antes, porém, importa apreciar e decidir a questão suscitada pelo
Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto pois dela depende a competência
deste STA para conhecer do recurso.

Na verdade, nos termos do disposto no art.o 32.o, n.o 1, alínea b),
do ETAF, aprovado pelo DL n.o 129/84, de 27 de Abril, a Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é
competente para conhecer de recursos interpostos de decisões dos
tribunais tributários de 1ª instância que tenham por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito. No caso de o recurso incidir também
sobre matéria de facto, o tribunal competente é o Tribunal Tributário
de 2ª Instância, de harmonia com o preceituado no art.o 41.o, n.o 1,
alínea a), do mesmo ETAF.

Vejamos, pois.
III — Ora, pode já dizer-se com segurança que o recurso abrange

matéria de facto. Na verdade, a recorrente alega, como se vê das
conclusões b) e c) das suas alegações, que realizou todas as obras
de infra-estrutura e que a Câmara Municipal não realizou quaisquer
obras urbanísticas de que a recorrente tenha beneficiado. Ora, a sen-
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tença não deu como provado que a Câmara não efectuou quaisquer
obras.

Ter a Câmara efectuado ou não obras de infra-estrutura urbanística
é um puro acontecimento da vida real, para cuja percepção não é
necessária qualquer actividade de interpretação normativa, pelo que
o seu conhecimento constitui, a todas as luzes, pura matéria de facto.

Alega a FP que o facto de a Câmara ter efectuado as obras de
infra-estrutura gerais não é controvertido, por ser evidente. Mas sem
razão, pois que ser ou não esse facto evidente não o transforma em
matéria de direito. A evidência do facto pode eventualmente levar
a que ele se dê como provado mas não altera a sua natureza. De
resto, a FP não alega por que é tal facto é evidente nem isso se
descortina.

Por sua vez, a recorrente alega que, ao contrário do sustentado
pelo Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, em parte alguma da matéria
de facto se afirma que a Câmara Municipal executou obras de in-
fra-estrutura urbanística. E tem razão neste ponto. Da matéria de
facto da sentença tal não consta.

Contudo, nem por isso o recurso deixa de ter por objecto matéria
de facto. É que, se é certo que a sentença não afirma que a Câmara
Municipal tenha efectuado obras de infra-estrutura urbanística, não
menos exacto é que não afirma o contrário, ou seja, que a Câmara
as não fez. Ora, a recorrente alega que a Câmara não efectuou quais-
quer obras de que a recorrente tenha beneficiado. E bem pode ter
acontecido que as tenha feito.

Deste modo, não sofre dúvida que o recurso não tem por fun-
damento exclusivamente matéria de facto.

Nestes termos, e tendo ainda presente o disposto no art.o 47.o,
n.o 3, do Código de Processo Tributário, acorda-se em declarar esta
Secção de Contencioso Tributário incompetente, em razão da hie-
rarquia, para conhecer do recurso e declarar para isso competente
o Tribunal Tributário de 2ª Instância.

Custas pela recorrente, com 15.000$0 de taxa de justiça e 40%
de procuradoria.

Lisboa 18 de Janeiro de 1995. — José de Jesus Costa (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Recurso per saltum matéria de
facto. Tribunal competente em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso de decisão de um tribunal tributário de 1a ins-
tância, interposto per saltum para o STA, se alega que foi
por lapso que foi preenchido um impresso m/13 em vez
do mod/5 do Imposto de Transacções, que o erro é des-
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culpável segundo critérios de diligência normal, que o preen-
chimento dos impressos era feito pelo despachante, que a
recorrente se limitava a subscrever os impressos preenchidos
pelo despachante e que o seu funcionário não se apercebeu
da troca em virtude andar perturbado por questões da sua
vida familiar e tais factos não constam da decisão recorrida,
de concluir é que o recurso versa também matéria de facto,
pelo que o tribunal competente para conhecer do recurso
é o T.T. de 2a Instância.

Recurso n.o 17.932, em que são recorrente Manuel Fernandes Fran-
queira e Filhos, Lda. e recorrida Fazenda Pública e de que foi
Relator o Exmo. Conselheiro Doutor José Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I –
Manuel Fernandes Franqueira & Filhos, Lda, nos autos devida-

mente identificada, interpôs o presente recurso da sentença do senhor
Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga de 22.11.93
que julgou improcedente a impugnação que a recorrente deduzira
contra a liquidação de imposto de transacções e juros compensatórios,
no total de 43 046$00, em relação a mercadorias importadas da Ale-
manha em 21.2.83, com fundamento em inexistência de facto tribu-
tário, uma vez que tais mercadorias, como matéria-prima, estavam
isentas do referido imposto.

A sentença deu como provados os seguintes factos:
“1 – A impugnante importou da Alemanha 100 000 mosquetões,

ganchos e carapuças para a sua indústria de cortinados, em 21.2.83;
2 – Tais coisas foram-lhe entregues sem liquidação de imposto de

transacções, por ela ter apresentado uma declaração mod. 13 referido
no § 2o do arto 5o do C.I.T., da qual fazia constar que os bens de
destinavam aos fins indicados na verba 23 da Lista I, anexa àquele
código;

3 – Aquelas coisas foram incorporadas em produtos do fabrico da
impugnante”.

Com base nestes factos, a sentença recorrida considerou que a
isenção de imposto só poderia ter lugar se a recorrente – impor-
tador/produtos – tivesse declarado destinar as mercadorias à produção,
como matéria-prima – alínea a) do arto 1o do C.I.T., acrescentando:
“De modo que, ainda que se se considere provado que foi por lapso
que a impugnante preencheu o dito mod. 13, permanece a questão,
insolúvel, da falta de declaração conveniente. Seria ir longe de mais
conjecturar que, não fora aquele lapso, a impugnante teria feito atem-
padamente esta declaração”.

A recorrente discorda deste entendimento e conclui as suas ale-
gações do seguinte modo:

“1. A recorrente importou matérias primas para utilizar em produtos
da sua indústria;

2 – requereu a isenção do Imposto de Transacções;
3. Isenção a que tinha direito ao abrigo do arto 64o do C. Imp.

de Transacções, mediante a apresentação do correspondente m/5;
4. Todavia, por lapso, apresentou o m/13;
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5. Nesse impresso e documento que lhe foi anexo, referia-se à
importação de matérias-primas e não de máquinas ou bens de
equipamento;

6. O que tudo está provado nos autos;
7. A concessão de isenção do Imposto de Transacções não se integra

no poder discricionário da Administração;
8. Antes resulta da prova das circunstâncias de facto e de direito

em que se baseia e do respectivo pedido do contribuinte;
9. Daí resulta, no caso em apreço, estarmos perante situação equi-

valente a inexistência de facto tributário;
11. Troca essa originada por erro desculpável segundo os critérios

de diligência normal;
12. Pois que o preenchimento dos impressos era feito por um

despachante;
13. Limitando-se a recorrente a subscrever os impressos preenchidos

pelo despachante;
14. E que o funcionário da recorrente se não apercebeu da troca

de impressos dado o mau momento do seu estado de espírito, ator-
mentado que andava por razões de ordem familiar;

15. Não considerar relevante o erro, assim justificado, ofenderia
os princípios de boa-fé e equidade em que se devem de basear as
relações entre o Estado e os cidadãos;

16. Constituindo a decisão em apreço clara violação do disposto
no arto 267o da Constituição da República Portuguesa;

17. Como violaria, igualmente, o disposto na alínea c) do § 2o

do arto 10o do Código do Imposto de Transacções, então vigente”.
Sem contra-alegações, subiram os autos a este STA, onde o Exmo

Magistrado do MoPo proferiu parecer no sentido de que o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito, em face do por ela ale-
gado nas conclusões 4a, 11a, 12a, 13a e 14a, pelo que o STA é in-
competente, em razão da hierarquia.

Ouvidas as partes sobre esse parecer, a FP veio dizer que, a en-
tender-se indispensável ao julgamento da causa uma mais ampla ma-
téria de facto, deve ser a mesma fixada pela primeira instância e
a recorrente concordou com a posição do MoPo, entendendo que
os autos devem ser remetidos à 2a Instância.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II –
Flui do exposto que a questão submetida à apreciação do tribunal

é a de saber se a importação das mercadorias a que os autos se
reportam estava ou não isenta de IT, não obstante a recorrente ter
preenchido um impresso m/13 em vez de um mod/5.

Antes, porém, importa apreciar e decidir a questão prévia suscitada
pelo Exmo Magistrado do MoPo pois dela depende a competência
deste STA para conhecer do recurso.

Na verdade, nos termos do disposto no arto 32o, no 1, alínea b),
do ETAF, aprovado pelo DL no 129/84, de 27 de Abril, a Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é
competente para conhecer de recursos interpostos de decisões dos
tribunais tributários de 1a instância que tenham por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito. No caso de o recurso incidir também
sobre matéria de facto, o tribunal competente é o Tribunal Tributário
de 2a Instância, de harmonia com o preceituado no arto 41o, no 1,
alínea a), do mesmo ETAF.

Vejamos, pois.
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III -
Ora, pode já dizer-se com segurança que o recurso abrange matéria

de facto.
Na verdade, a recorrente alega o seguinte:
– que foi por lapso que preencheu um impresso m/13;
– que o erro é desculpável segundo critérios de diligência normal;
– que o preenchimento do impresso era feito pelo despachante;
– que a recorrente se limitava a subscrever os impressos preenchidos

pelo despachante; e
– que o seu funcionário não se apercebeu da troca de impressos

dado o mau momento do seu estado de espírito, atormentado por
razões de ordem familiar.

Tais alegações são factos da vida real para cuja percepção não
se torna necessária qualquer actividade de interpretação normativa.

Deste modo, não sofre dúvida que o recurso não tem por fun-
damento exclusivamente matéria de direito.

Nestes termos, e tendo ainda presente o disposto no arto 47o, no 3,
do Código de Processo Tributário, acorda-se em declarar esta Secção
de Contencioso Tributário incompetente, em razão da hierarquia,
para conhecer do recurso e declarar para isso competente o Tribunal
Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, com 20.000$00 de taxa de justiça e 50 %
de procuradoria.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — José Jesus Costa (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Figueiredo — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Imposto de circulação. Oposição. Fundamen-
tos. Ilegitimidade do executado. Recurso jurisdicional. Po-
deres de cognição. Âmbito do caso julgado. Responsabi-
lidade pelo imposto. Registo de propriedade. Presunção ili-
dível. Constituto possessório. Transmissão da propriedade.
Transferência da posse.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em execução fiscal por dívida do imposto de circulação
é fundamento válido de oposição a ilegitimidade da pes-
soa citada em virtude de ela, embora figurando no título
executivo, não ter sido, durante o período a que respeita
essa dívida, a possuidora do veículo que a originou.

2 — Se, contestando oposição deduzida com tal fundamento,
a F.a P.a alega que o oponente é responsável por tal
imposto visto a licença de circulação ter continuado em
seu nome; se a sentença considera essa alegação impro-
cedente porque, recaindo sobre o dono do veículo a res-
ponsabilidade pelo imposto, o não cumprimento da obri-
gação de comunicar à DGTT a transferência de pro-
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priedade para efeito de “baixa da licença” não altera
a realidade substantiva, só podendo constituir infracção;
e se não foi desta pronúncia interposto recurso, sequer
subordinado: não pode, em recurso interposto só pelo
oponente, reapreciar-se tal questão, a que este não alude,
embora a F.a P.a a volte a discutir na contra-alegação.

3 — Do registo de propriedade automóvel decorre a presunção
de que o titular da inscrição o é também do respectivo
direito.

4 — Essa presunção e, porém, ilidível.
5 — A responsabilidade desse titular não depende do conteúdo

do registo mas da realidade substantiva.
6 — Por força do disposto nos artos 879o, 1 263o, als. b) e

c), 1 264o, 1 267o, no 1, al. c), e 1 305o do Código
Civil, sempre que o transmitente esteja na posse da coisa
a transmissão da propriedade envolve a transferência des-
sa posse para o adquirinte.

7 — Com a consagração, nos citos artos 1 263o, als. b) e c),
e 1 264o, da velha figura do constituto possessório quis
o legislador vincar que a regra acima enunciada não sofria
excepção nem sequer no caso de o transmitente reservar
por qualquer título ou causa detentionis (arrendamento,
depósito, etc.) a detenção da coisa, dispensando-se por
isso de a entregar ao novo possuidor.

Recurso no 18.067. Recorrente: JOSÉ MANUEL DE MENEZES
TEIXEIRA DE AGUIAR; Recorrida: FAZENDA PÚBLICA; Re-
lator: Juiz Conselheiro CASTRO MARTINS.

ACORDAM EM CONFERÊNCIA NA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO:

1. José Manuel de Menezes Teixeira de Aguiar, residente na Ama-
dora, deduziu oposição a uma execução fiscal contra ele instaurada
na Repartição de Finanças de Albufeira para cobrança coerciva de
créditos da FAZENDA PÚBLICA provenientes de contribuição in-
dustrial de 1985 e imposto de circulação dos anos 1988 a 1990.

Quanto ao imposto de circulação, a sua oposição não abrangeu
toda a respectiva quantia exequenda mas apenas o respeitante ao
veículo automóvel com a matrícula JN-57-87 e os seguintes semestres:
2o de 1988 e todos os de 1989 e de 1990.

Por sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro de
2-12-94 (fls. 102 a 108) foi essa oposição julgada totalmente im-
procedente.

O oponente conformou-se com tal decisão quanto à contribuição
industrial mas não quanto ao referido imposto de circulação respei-
tante ao veículo automóvel JN-57-87 aos anos de 1989 e 1990 e ao
2.o semestre de 1988, tendo assim da sentença interposto o presente
recurso per saltum, restrito a esta matéria.

A rematar a sua minuta de recurso oferece as seguintes conclusões:
a) O imposto de circulação que constitui parte da quantia exequenda

é relativo ao veículo com a matrícula JN-57-87.
b) O sujeito passivo do imposto de circulação é o proprietário

de veículo (arto 29o do DL no 46 066, de 7-11-64).
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c) O recorrente vendeu esse veículo em Março de 1988 a Ana
do Nascimento António que por sua vez o voltou a vender em No-
vembro de 1990 a António Gil Maricato.

d) A transmissão da propriedade do veículo importou no caso a
transmissão da posse do mesmo nos termos do no 1 do arto 1264o

do C. Civil.
e) Assim, salvo prova em contrário que não foi feita, o possuidor

do veículo passou a ser, a partir de Março de 1988, a referida Ana
do Nascimento António, que como sua proprietária também passou
a ser sujeito passivo do imposto de circulação.

f) Consequentemente deve ser dado provimento a este recurso e
revogada a sentença recorrida na parte respeitante ao imposto de
circulação.

A Fazenda Púbica contra-alegou no sentido da improcedência do
recurso com fundamento em ter a sentença dado como provado que
não fora feito, designadamente pelo adquirinte da viatura, o paga-
mento do questionado imposto de circulação e em que, nos termos
dos artos 1o e 4o do DL no 45 331, de 28-10-63, a circulação de
veículos automóveis de carga ou mistos, afectos a transportes par-
ticulares de mercadorias está sujeita a licença, intransmissível, da
DGTT, pelo que, não tendo o recorrente requerido o cancelamento
da licença, sobre ele recai a responsabilidade do pagamento do
imposto.

O Mo Po emitiu parecer de que se devia manter a decisão mas
com estoutro fundamento: é sujeito passivo do imposto de circulação
o titular da licença de transporte particular de mercadorias, na esteira
do Ac. desta Secção de 22-5-91, reco 13.119, in AP-DR 1991, pág. 635.

2. No que para este recurso importa, a sentença considerou provado
o seguinte:

A - O exequendo imposto de circulação, contra cuja execução o
ora recorrente deduziu oposição, incidiu sobre o veículo com matrícula
JN-57-87.

B - Em Março de 1988 o oponente vendeu esse veículo a Ana
Maria Nascimento António, a favor de quem ele esteve registado
na Conservatória de Registo de Automóveis de Lisboa de 22-11-88
a 21-11-90.

C - O dito veículo encontra-se registado na mesma conservatória
desde 21-11-90 a favor de António Gil Maricato.

3. Importa aqui referir que na sua contestação a petição de oposição
(fls. 32/33) a Fazenda Pública alegou (a fls. 33 vo, no 11o): “Quanto
ao imposto de circulação referiremos que sendo as licenças de cir-
culação, com base nas quais é liquidado o imposto, concedidas aos
proprietários dos veículos, o cancelamento do imposto não é auto-
mático com a transferência de propriedade dos veículos mas têm
de circunscrever-se ao cancelamento ou baixa das mesmas licenças,
a pedido dos respectivos titulares. E nada nos autos prova que o
oponente o tenha feito, nem que o mesmo veículo esteja licenciado
em nome diverso”.

4. Apreciando esta contestação a sentença emitiu a seguinte
pronúncia:

No que toda ao imposto de circulação, importa desde já referir
que não sufragamos a tese sustentada pela Fazenda Pública. É que
a ilegitimidade consignada na alínea b) do arto 268o do CPT tem
a ver com a figura da posse, caracterizada pelos seus elementos de
corpus e animus.
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E alicerçou esta sua pronúncia nos considerandos que passamos
a resumir:

- Os veículos automóveis de carga ou mistos e seus reboques, afectos
a transportes particulares de mercadorias, passaram, por força do
DL no 45.331, de 28-10-63, a estar sujeitos a imposto de circulação,
da responsabilidade dos seus proprietários (arto 29o do Decreto
no 46.066, de 7-12-64);

- Da licença de circulação tinha de constar a identificação do pro-
prietário da viatura, pelo que a transferência do respectivo direito
implicava a passagem de nova licença, mediante requerimento para
o efeito (artos 3o e 4o deste último diploma);

- No arto 93o do mesmo Decreto no 36.066 previa-se “que, no-
meadamente em tais casos, fossem utilizados impressos próprios”,
conforme modelos publicados em anexo (constituindo infracção, nos
termos do arto 75o desse diploma, o não acatamento de tal imposição),
e previa-se também que o Ministro das Comunicações poderia, por
despacho, alterar esses modelos a adoptar os mais que se tornassem
necessários à execução dos serviços versados no diploma;

- Ao abrigo deste preceito foi publicado em 22-9-65 o despacho
do Ministério das Comunicações de 26-8-65 que determinou a uti-
lização obrigatória do modelo no 22, publicado em anexo, nos casos
de baixa de licença por transferência de propriedade;

- Recaindo, assim, sobre o proprietário do veículo a responsabi-
lidade pelo imposto, o não acatamento de tal despacho “não pode
ter a virtualidade de alterar” esta realidade substantiva, só podendo
constituir infracção, nos termos referidos, “e acarretando, por força
da presunção” (ilidível, pois o “registo de propriedade confere apenas
uma presunção juris tantum de que ao titular da inscrição corresponde
o respectivo direito”) “que o imposto seja liquidado ao titular a favor
de quem tenha sido emitida a licença respectiva, enquanto não pro-
ceder à competente alteração nos termos do regulamento, mas não
inibindo a prova do direito substantivo de propriedade e de posse,
com efeitos fiscais daí decorrentes”.

5. Desta expressa pronúncia da sentença não foi interposto recurso
subordinado, pelo que nessa parte a sentença transitou em julgado.
Assim, está excluída do âmbito deste recurso a apreciação da validade
da tese contrária sustentada pela Fazenda Pública e pelo Mo Po, este
com invocação até do Ac. desta Secção de 22-5-91, reco 13.119, in
AP-DR 1991, pág. 635.

6. Também está excluído do âmbito deste recurso averiguar se ocor-
re a duplicação de colecta alegada no arto 19o da petição. Na verdade,
tendo a sentença julgado improcedente tal fundamento de oposição,
o recorrente conformou-se com tal pronúncia, não havendo dela
recorrido.

7. Depois de dar como provados os factos acima transcritos, a sen-
tença pondera que o arto 286o do CPT admite, na sua al. b), como
fundamento da oposição fiscal, a ilegitimidade da pessoa citada em
virtude de, embora figurando no título executivo, não ter sido, durante
o período a que respeita a dívida exequenda, o possuidor dos bens
que a originaram.

Acrescenta a seguir, citando Alfredo José de Sousa e José da Silva
Paixão, em Código de Processo Tributário Anotado, notas 17 e 18,
que este fundamento de oposição se pode verificar “em relação às
execuções por dívidas de imposto rodoviário e de contribuição au-
tárquica”, que “a situação de facto integradora da ilegitimidade nestes
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casos é a falta de posse dos bens no período a que respeita a dívida
exequenda” e que, “ainda que funcionando a presunção de proprie-
dade, nomeadamente a decorrente do registo, o executado se pode
opor pela falta de posse, já que, citando Oliveira Ascenção, a res-
ponsabilidade do titular do direito real não depende do que consta
do registo mas da realidade substantiva”.

E afirma ainda que a sentença que, recaindo sobre o proprietário
do veículo a responsabilidade pelo imposto, “e correspondendo a tal
direito a posse do bem”, apenas procederá este fundamento de opo-
sição, ao que aqui releva, se o oponente houver transferido a pro-
priedade e a posse da viatura ou se, mantendo embora a qualidade
de proprietário, tiver perdido tal posse.

Concordamos com a sentença quanto a esta doutrina, que aliás
não sofre ao longo de todo o processo a menor contestação de quem
quer que seja, e por isso damo-la por assente sem necessidade de
a repetir.

8. Mas já discordamos dos desenvolvimentos que a mesma sentença
faz em seguida e da conclusão final a que ela chega neste domínio.

Considera ela que, embora o conceito de propriedade de uma coisa
abarque o da respectiva posse, nos termos do arto 1 305o do C. Civil,
“o certo é que a transmissão da propriedade por venda não importa
necessariamente a transmissão da posse (arto 879o do C. Civil), a
qual só é de presumir, por efeito de tal contrato, no caso de constituto
possessório”.

Ora não podemos concordar com esta última afirmação, que re-
produzimos entre aspas. Na verdade, o que aquele arto 879o dispõe,
no que aqui interessa, é que a compra e venda tem como efeitos
essenciais a transmissão da propriedade da coisa (ou da titularidade
dos direitos) e a obrigação de entregar a coisa. E, por força do disposto
nos artos 1 263o, als. b) e c), 1 264o, 1 267o, no 1, al. c), e 1 305o

do mesmo Código Civil, sempre que o transmitente esteja na posse
da coisa, a dita transmissão da propriedade envolve a transferência
dessa posse para o adquirente.

Portanto, é errónea aquela afirmação da sentença. O que o le-
gislador pretendeu significar com a consagração, nos citados
artos 1263o, als. b) e c), e 1 264o do Código Civil, da velha figura
do constituto possessório foi que a regra acima enunciada não sofria
excepção nem sequer no caso de o transmitente reservar por qualquer
título ou causa detentionis (arredondamento, depósito, etc.) a de-
tenção da coisa, dispensando-se por isso de a entregar ao novo pos-
suidor (cfr. Manuel Rodrigues, in A Posse, pág. 240, e Pires de Lima
e Antunes Varela, in Código Civil Anotado, vol. III, 2a edição, reim-
pressão, 1987, pág. 29).

9. Estando, assim, provado que em Março de 1988 o oponente
transmitiu a propriedade e, com ela, a posse) do veículo JN-57-87
em questão para Ana do Nascimento António (que a transmitiu, por
sua vez, em Novembro de 1990, para António Gil Maricato) e não
se provando que até 21-12-90 o oponente a haja readquirido, temos
de concluir, face ao exposto e ao preceituado nos artos 29 do Decreto
no 46 066, 176o, al. b), do CPCI e 286o, al. b), do CPT, não lhe
caber a responsabilidade pelo imposto de circulação relativo a esse
veículo e aos anos de 1989 e 1990, bem como ao 2.o semestre de
1988.

10. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso: revoga-se a sentença
na parte aqui recorrida e julga-se a oposição parcialmente procedente
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anulando-se a liquidação do exequendo imposto de circulação relativo
ao veículo JN-57-87 e aos anos de 1989 e 1990, bem como ao 2o se-
mestre de 1988.

Não são devidas custas neste STA (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Agostinho Castro Martins (re-
lator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Recurso per saltum matéria de
facto. Tribunal competente em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso de decisão de um tribunal tributário de 1.a ins-
tância, interposto per saltum para o STA, se alega que o
pagamento de imposto efectuado para o efeito de obtenção
de benefícios da Lei de Amnistia n.o 23/91, de 4 de Julho,
não foi voluntário e que o não pagamento desse imposto
acarretria a eventual insolvência do contribuinte, e estes
factos não constam da decisão recorrida, de concluir é que
o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de
direito, pelo que o tribunal competente é o Tribunal Tri-
butário de 2.a Instância.

Recurso n.o 18 166, em que são recorrente Manuel Fonseca da Cruz
e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Conselheiro Dr. Jo-
sé Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Manuel Fonseca da Cruz, nos autos devidamente identificado, in-
terpôs o presente recurso do despacho de 21.1.94 do senhor Juiz
do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Braga que julgou extinta
a instância, por inutilidade superveniente da lide, nos autos de Im-
pugnação Judicial que o ora recorrente deduzira contra a liquidação
de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) no montante de
48 963 342$00, e juros compensatórios, que lhe foi adicionalmente
liquidado pela Repartição de Finanças de Viana do Castelo em relação
aos exercícios de 1988, 1989 e 1990, no montante global de
48 963 342$00.

Na impugnação alegou, em resumo:
— O acto impugnado está inquinado de diversas ilegalidades (er-

rónea quantificação da matéria colectável, nulidade da fixação da
matéria colectável por parte da Comissão Distrital de Revisão, por
violação do art.o 87.o do Código de Processo Tributário (CPT) em
virtude de ter havido dois laudos em vez de um, nulidade da declaração
do vogal do impugnante por via da coacção moral sobre ele exercida,
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caducidade da liquidação e vício de forma por insuficiência de fun-
damentação do acto de fixação da matéria colectávvel).

Cumprido que foi o disposto no art.o 129.o do CPT, foram os autos
remetidos ao Tribunal Tributário de 1.a Instância de Braga, tendo
o senhor Juiz proferido o despacho ora impugnado, do seguinte teor:

«Manuel Fonseca da Cruz, com os sinais dos autos, impugnou a
liquidação de I.V.A. dos anos de 1988 a 1990, no total de
48 963 342$00.

Vejamos se a impugnação pode prosseguir.
Os factos:
— Foi feita e notificada ao impugnante a liquidação referida tendo-a

ele impugnado por petição entrada em 16.9.93;
— Em 30.9.93, o impugnante fez o requerimento de que se vê

uma cópia a fls. 87, pagou a dita quantia e beneficiou do perdão
dos correspondentes juros compensatórios.

Decidido:
Vem-se entendendo não dever prossegguir a impugnação quando

o contribuinte pagou o imposto a que ela se refere, beneficiando
desse modo de alguma regalia.

De resto, a situação não difere daquela em que no decorrer da
impugnação o impugnante venha pagar a colecta em causa; num caso
e noutro a instância torna-se inútil, visto que a atitude do impugnante
a esvaziou de objecto. No caso dos autos ocorreu que desse modo
o impugnante obteve um benefício.

Julga-se, pois, extinta a instância por inutilidade superveniente da
lide.

Custas pelo impugnante».
Discordando do despacho recorrido, o recorrente interpôs o pre-

sente recurso, concluindo as suas alegações nos seguintes termos:
«1) Não é líquido nem seguro que o imposto fixado provenha de

uma liquidação válida e eficaz;
2) Consequentemente, não se pode concluir nesta fase processual

que o imposto seja efectivamente devido.
3) Resultado disso, também não se pode concluir, como fez o Senhor

Juiz do Tribunal a quo, que o impugnante tenha usufruído de be-
nefícios ou regalias com o pagamento;

4) O pagamento efectuado pelo contribuinte não foi um pagamento
voluntário;

5) A não proceder ao pagamento, as eventuais consequências acar-
retariam a insolvência civil do contribuinte e do seu agregado familiar;

6) Nenhuma norma legal refere que o pagamento da impugnação
importa a extinção instância por inutilidade superveniente da lide;

7) O pagamento do imposto, no caso sub judice, não esvaziou a
impugnação do seu objecto, visto que o impugnante pede lhe sejam
pagos juros indemnizatórios;

8) Nos termos do art.o 24.o do C.P.T. e 22.o, n.o 8 e 92.o do CIVA,
o contribuinte pode pedir a devolução do imposto pago em excesso
e os respectivos juros indemnizatórios;

9) Para tal efeito, tem que recorrer às vias judiciais, designadamente
impugnação judicial, e tem que previamente ter pago o imposto;

10) A fim de averiguar se o acto tributário impugnado é nulo,
o Tribunal tem que proceder ao julgamento da impugnação;

11) A lei civil portuguesa não admite a validação de negócios nulos;
12) O Tribunal não pode retirar ilações da conduta do contribuinte

contrárias àquelas que expressamente o contribuinte refere, pois, mais
do que ninguém cabe ao contribuinte valorar o seu comportamento;
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13) A decisão recorrida viola o disposto no artigo 268.o da Cons-
tituição da República Portuguesa e 158.o do C.P.C., por falta de in-
dicação de norma legal que sustenta a decisão, o que importa a sua
nulidade;

14) A decisão recorrida é nula e de nenhum efeito».
A FP contra-alegou, pugnando pela manutenção do decidido.
O Exm.o Procurador-Geral-Adjunto emitiu o parecer de que o re-

curso não versa exclusivamente matéria de direito pois que o re-
corrente, nas conclusões das suas alegações, sustenta que o pagamento
que efectuou não foi voluntário e que, se a ele não procedesse, sofreria,
como eventuais consequências, a sua insolvência civil e do seu agre-
gado familiar. Assim, o tribunal competente para conhecer do recurso
é o Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Ouvidos sobre esse parecer, o recorrente veio dizer que, a en-
tender-se que as conclusões 4 e 5 das suas alegações constituem ma-
téria de facto, o que não aceita, vem prescindir de tais alegações,
«de forma a fazer vigorar o princípio da celeridade processsual», e
a FP veio também dizer que o recurso versa exclusivamente matéria
de direito pois que, por um lado, o pagamento do imposto não foi
alcançado por via de execução, pelo que tem que se concluir, do
ponto de vista jurídico, que houve um pagamento voluntário, sendo
irrelevante para o efeito a vontade psicológica do recorrente. Por
outro, é também irrelevante a questão de saber se o recorrente pagou
o imposto por achar que o devia fazer ou por ter receio de enfrentar
um processo de execução fiscal, não cabendo aos tribunais tributários
conhecer da vontade psicológica dos contribuintes.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II — A questão que se coloca é a de saber se, tendo o recorrente

pago o imposto em dívida para poder beneficiar da Lei de amnistia
n.o 23/91, de 4 de Julho, deve o processo de impugnação prosseguir
seus termos ou se é caso de extinção da instância por inutilidade
superveniente da lide.

Antes, porém, importa conhecer da questão prévia do âmbito do
recurso suscitada pelo Exm.o Magistrado do M.oP.o, pois da sua de-
cisão depende a competência ou não deste tribunal para conhecer
do recurso.

Na verdade, nos termos do disposto no art.o 32.o, n.o 1, alínea b),
do ETAF, aprovado pelo DL n.o 129/84, de 27 de Abril, a Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é
competente para conhecer de recursos interpostos de decisões dos
tribunais tributários de 1.a instância que tenham por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito. No caso de o recurso incidir também
sobre matéria de facto, o tribunal competente é o Tribunal Tributário
de 2.a Instância, de harmonia com o preceituado no art.o41.o, n.o 1,
alínea a), do mesmo ETAF.

Vejamos, pois,
III — 1 — Pode já dizer-se com segurança que o recurso abrange

matéria de facto.
Na verdade, e como alega o M.o P.o, o recorrente, nas conclusões 4

e 5 das suas alegações, afirma que o pagamento que fez do imposto
não foi voluntário e que, «a não proceder ao pagamento, as eventuais
consequências acarretariam a insolvência civil do contribuinte e o
seu agregado familiar».

Ora, uma e outra das afirmações constituem manifestamente ma-
téria de facto. Saber se o recorrente pagou ou não voluntariamente
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o imposto e se o seu não pagamento acarretaria ou não como eventuais
consequências a «insolvência civil» do recorrente e do seu agregado
familiar são acontecimentos da vida real para cuja percepção não
se torna necessária qualquer actividade de interpretação normativa.

2 — Não colhe a argumentação da FP pois que só o tribunal hie-
rarquicamente competente pode apreciar a questão de saber a re-
levância ou não das alegações de facto do recorrente para a decisão
das questões colocadas no recurso. A FP pode ou não ter razão quanto
à irrelevância das alegações de facto do recorrente. Mas só o tribunal
competente pode emitir essa pronúncia.

Por outro lado, quando o recorrente alega que o pagamento não
foi voluntário, é óbvio que está a referir-se à falta de vontade psi-
cológica e não a traduzir a ideia de que o pagamento é, do ponto
de vista jurídico, voluntário, por oposição a pagamento obtido por
via executiva. Trata-se, pois, de indagar a vontade do agente e não
de qualificar juridicamente a natureza do pagamento.

3 — Por outro lado, a instância de recurso e bem assim a com-
petência do tribunal ad quem firmaram-se com a apresentação das
alegações do recorrente. Daí decorre que a este não é lícito desistir
de parte do objecto do recurso em termos de alterar a competência
do tribunal. Por isso, é irrelevante a afirmação de desistência das
conclusões 4 e 5 que faz o recorrente.

Deste modo, não sofre dúvida que o recurso não tem por fun-
damento exclusivamente matéria de direito.

Nestes termos, e tendo ainda presente o disposto no art.o 47.o,
n.o 3, do Código de Processo Tributário, acorda-se em declarar esta
Secção de Contencioso Tributário incompetente, em razão da hie-
rarquia, para conhecer do recurso e declarar para isso competente
o Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Custas pela recorrente, com 15.000$00 de taxa de justiça e 40%
de procuradoria.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — José Jesus Costa (relator) — San-
tos Serra — Júlio Ferreira Tormenta. — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Imposto de sisa. Promessas de compra e venda de bens imo-
biliários e tradição — sua relevância fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O art.o 2.o, § 1.o, n.o 2, do CIMSISD, exige, no âmbito
da incidência de sisa, uma promessa de compra e venda
de bens imobiliários com a tradição destes para o pro-
mitente comprador.

2 — Mas, face ao texto legal, não basta que exista aquela
promessa e que ocorra esta tradição, pois necessário se
torna ainda que a promessa de compra e venda da coisa
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preceda a tradição da mesma, surgindo esta assim por
efeito daquela.

3 — Ora, no caso, a tradição do bem imóvel não resultou,
não foi consequência de promessa de compra e venda
relativa a esse mesmo bem e, por isso, também não poderá
assumir relevância no campo da tributação em sisa.

Recurso n.o 18187. Recorrente: Jordão — Fábrica Portuguesa de Fri-
goríficos Lda; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo.
Dr. SANTOS SERRA.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

“Jordão — Fábrica Portuguesa de Frigoríficos, Lda”, recorre do
acórdão do Tribunal Tributário de 2.a Instância, de 12/01/93, que,
embora declarando extinto, por prescrição, o procedimento judicial
quanto à infracção constante dos presentes autos de transgressão,
manteve a decisão do Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Braga “quanto à condenação no pagamento do imposto de sisa
e juros no montante de 6 826 240$00”.

Na sua alegação, formula as conclusões que se dão aqui como
reproduzidas e donde constam, essencialmente, estas asserções:

Foram violados os princípios constitucionais da igualdade e da pre-
sunção da inocência do arguido, sendo também inconstitucional o
n.o 2 do § 1.o do artigo 2.o do Código da Sisa, e até, o próprio diploma;

Não foi celebrado um qualquer contrato promessa, mas apenas
e só, propostas de contratos e negociações preliminares, com as quais
a tradição, muito anterior, nada tem ou teve a ver;

Não se verificam, assim, os requisitos de incidência de sisa e a
pretender-se, como se quer no acórdão recorrido, uma promessa de
compra e venda, está-se a fazer uma confusão de figuras distintas
de contratos, que, actualmente, estão bem definidas e a fazer-se uma
interpretação extensiva de uma norma excepcional, que nada permite,
nem aconselha.

Contra-alegou a Fazenda Pública, para concluir que o douto acór-
dão recorrido não merece qualquer censura, devendo ser confirmado,
declarando-se o presente recurso improcedente.

E neste mesmo sentido — confirmação do acórdão recorrido —
se pronunciou o Exmo Procurador-Geral-Adjunto, representante do
Ministério Público na Secção de Contencioso Tributário do STA.

O processo correu os vistos de lei e, agora, vem à conferência
para decisão.

Decidindo, pois.
O acórdão recorrido fixou a matéria de facto que segue:
“a) A arguida Jordão — Fábrica Portuguesa de Frigoríficos, Lda,

foi constituída por escritura pública de 29/1/81 (D.R. III Série n.o 161
de 16/7/81) com um capital social de 15 000 000$00, no qual a Ber-
nardino Jordão, Filhos & C.a, Lda, participou com 10 000 000$00;

b) Esta Bernardino Jordão, Filhos & C.a, Lda, era proprietária
de um imóvel inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Ur-
geses, concelho de Guimarães, sob o art.o 917, composto de superfície
coberta e de logradouro, com as áreas, confrontações e rendimento
colectável constantes de fls. 3;

c) Da acta da Assembleia Geral Ordinária da arguida, de 30/03/83,
consta, além do mais, que foi presente uma carta da firma Bernardino
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Jordão, Filhos & C.a, Lda, que propõe a venda do terreno onde se
encontra instalada a unidade fabril ... e do edifício fabril, por valores
e formas de pagamento que se referem, tendo sido “deliberado por
unanimidade adquirir o terreno e edifício nas condições propostas”
... e mandatar o gerente para outorgar na competente escritura de
compra e venda (fls. 16);

d) A mesma firma Bernardino Jordão, Filhos & C.a, Lda, por acta
de Assembleia Geral Extraordinária, de 29/11/82, deliberou ceder, por
venda, o prédio inscrito na referida matriz sob o n.o 917, no tocante
à superfície coberta, e ceder, por venda, 4782 m2 do terreno corres-
pondente à implantação à implantação do edifício fabril de refrigeração,
à aqui arguida, pelos preços e condições de pagamento as mesmas re-
feridas (fls 48);

e) As testemunhas inquiridas nos autos, sócios não gerentes da firma
arguida, admitem ter havido apenas “negociações preliminares” entre
a aqui arguida e a Bernardino Jordão, respeitante à venda do prédio
em causa, mas que não veio a concretizar-se qualquer venda (fls. 69
e 70);

f) O auto de notícia, que está na base da acusação por infracção
ao disposto nos arts 115.o, n.o 4, e 157.o do C.S.I.S.S.D., que se refere
ter-se consumado em Junho de 1981, foi levantado em 31/12/84, e a
arguida notificada para pagamento voluntário do imposto de sisa, juros
e multa liquidados, por carta registada de 11/02/85 (fls. 2 e 23);

g) Os autos foram conclusos ao Sr. Juiz em 8/06/87 e nenhum acto
foi neles praticado até 13/07/90, data em foi ordenada a notificação
às partes de documentos juntos (fls. 71)”.

Exposta a factualidade que importará acatar (cfr. art.o 21.o, n.o 4,
do ETAF), cuidemos da solução jurídica adequada para a questão que
o recurso traz para resolver.

Ora, face à transitada decisão que declarou extinto, por prescrição,
o procedimento judicial quanto a infracção noticiada nos autos, o pro-
blema que aqui nos ocupa é, apenas, o atinente à dívida pelo referenciado
imposto municipal de sisa.

O que passa pela análise do n.o 2 do § 1.o do art.o 2.o do Código
do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações
(CIMSISD), ponto em que o Tribunal “a quo”, averiguando da existência
dos pressupostos legalmente exigidos de incidência de sisa, considerou
que, no caso em apreço, “é manifesta a tradição material do imóvel
em causa”, tendo havido “havido uma promessa de compra e venda
do mesmo imóvel”, assim concluindo pela “legalidade da liquidação
impugnada”.

Na alegação do presente recurso, e conforme se viu, a Recorrente
invocou, além do mais, a violação de princípios constitucionais, bem
como a inconstitucionalidade daquele preceito legal e, até, do próprio
Código.

Trata-se, portanto, de matéria que não foi abordada na peça decisória
sob censura e que, sendo nova, não poderia em princípio ser conhecida
por este Tribunal “ad quem”, já que, como é sabido, os recursos — que
constituem meios específicos de impugnação de decisões judiciais
(art.o 676.o do CPC e art.o 167.o do CPT), mediante os quais se procede
ao reexame de questões decididas — visam modificar as decisões re-
corridas e não criar decisões sobre matéria nova.

Simplesmente, e como bem decorre do art.o 207.o da Lei Fundamental,
a questão da inconstitucionalidade das normas a aplicar pelos tribunais
nos feitos submetidos a julgamento, é de conhecimento oficioso, pelo
que, neste caso, não vale o enunciado princípio processual.

E daí passarmos a conhecer da alegada matéria.
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A Recorrente sustenta ter havido ofensa ao princípio da igualdade,
consignado no art.o 13.o, n.o 1, da Constituição, na medida em que,
e alegadamente, “a aceitar-se a interpretação que vingou no acórdão
recorrido, o fisco tributa por um presumível contrato promessa de compra
e venda de imóveis que diz ter havido; a seguir o dito pretenso promitente
vendedor, porque não tem contrato algum escrito, pretende fazer valer
esse dito seu direito, recorre aos tribunais e, aí, de acordo com a lei,
essa sua pretensão não é acolhida e dacai...”.

Mas em razão.
É que, conforme vem alertando esses STA (cfr., por todos, Ac., 1.a Sec-

ção, de 01/03/1990, AD 362-168), o princípio constitucional da igualdade
de “todos os cidadãos perante a lei” postula que situações iguais tenham
idêntico tratamento, o que necessariamente exclui que hajam de ser
tratadas de igual modo situações concretas desiguais.

Por outras palavras, um tal princípio — baseado na fórmula de “dar
tratamento igual ao que é igual e tratamento desigual ao que é de-
sigual” — não impõe a absoluta uniformidade de regimes jurídicos para
todos os cidadãos, seja qual for a situação, mas antes permite diversidade
de regimes ditada por diferença de situações.

De sorte que a hipótese oferecida pela Recorrente, e por esta pers-
pectivada em campos diferentes, não poderá caber no âmbito de aplicação
daquele princípio fundamental, e isto precisamente porque as apresen-
tadas situações objectivas são claramente distintas — uma, da área do
direito tributário, e a outra, do domínio do direito civil.

Improcede, pois, esta arguição da Recorrente.
Relativamente à pretensa violação dos “princípios do ónus da prova

e das presunções legais ... face à presunção da inocência do arguido
e à estrutura acusatória deste tipo de processo”, dir-se-á tão-somente
que essa matéria, na parte respeitante à apreciação da prova e à sub-
sequente fixação da factualidade apurada, é da exclusiva competência
das instâncias, ficando, portanto, fora dos limites dos poderes cognitivos
deste Supremo Tribunal (cfr. art.o 21.o, n.o 4, do ETAF); e, no que
concerne à apontada ofensa do art.o 32.o, n.os 1 e 5, da Constituição,
nada de concreto foi alegado e que pudesse integrar a denunciada violação
das “garantias de processo criminal”, constitucionalmente acauteladas.

Donde o insucesso de tal pretensão.
A recorrente suscita ainda a questão da inconstitucionalidade do n.o 2

do § 1.o do artigo 2.o do CIMSISD e, até, do próprio Código, por
este ter sido aprovado “apenas pelo Conselho de Ministros (Decreto-Lei
41.969, de 24 de Novembro de 1958) e, no entanto, trata de matéria
da exclusiva competência da Assembleia da República (artigo 168.o, 1,
alínea i), da Constituição)...”.

Porém, também aqui, sem êxito.
Na verdade, o Decreto-Lei n.o 41.969, de 24 de Novembro de 1958

— que aprovou o Código de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e
Doações —, foi emitido pelo Governo, “usando da faculdade conferida
pela 1.a parte do n.o 2 do artigo 109.o da Constituição...” de 1933, então
vigente, pelo que não faz sentido invocar o art. 168.o, n.o 1, alínea i),
da Constituição que só muito depois daquela data entrou em vigor.

Quer isto dizer que, perante a Constituição ao abrigo da qual teve
lugar a emissão do decreto-lei em causa, será de reconhecer a validade
constitucional desse mesmo diploma.

Mas, com esta conclusão, não ficou esgotada a nossa tarefa, pois
teremos de apreciar o último fundamento do recurso, traduzindo na
asserção de que “não foi celebrado um qualquer contrato-promessa, mas,
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apenas e só, propostas de contratos e negociações premiliares, com as
quais a tradição, muito anterior, nada tem ou teve a ver” e de que
“não se verificam, assim, os requisitos de incidência de sisa...”.

Vejamos.
Pertinentemente, o art.o 2.o do CIMSISD dispõe:
“A sisa incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de

propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis.
§ 1.o Consideram-se, para esse efeito, transmissões de propriedade

imobiliária:
1.o ...
2.o As promessas de compra e venda ... de bens imobiliários, logo

que verificada a tradição para o promitente comprador ...”.
Daqui se vê que o referenciado artigo, ao decretar a incidência da

sisa sobre a transmissões da propriedade de bens imóveis a título oneroso,
inclui, nesse género de transmissão, espécies que, em bom rigor, não
envolvem uma transmissão, espécies que, em bom rigor, não envolvem
uma trasmissão na técnica do direito civil, embora possam conduzir a
um resultado económico equivalente, por compreenderem uma trans-
ferência imediata da posse, e, no seu § 2.o, estabelece até uma presunção
de tradição, tipificando uma situação em tudo equivalente, sob o aspecto
jurídico-fiscal, ao facto presumido.

Em suma, a lei fiscal submete ao mesmo regime verdadeiras dis-
simulações de transmissões de propriedade de imóveis, bem como ne-
gócios indirectos de promessa de compra e venda, aquelas e estes com
o fim de obter um resultado económico equivalente ao da transmissão
em sentido civilístico.

Donde a observação de que “para o conceito fiscal de transmissão
mais importante que a circulação jurídica entre patrimónios é o resultado
económico da circulação de poderes efectivos sobre bens que sejam re-
veladores de capacidade contributiva” (Alberto Xavier, “Manuel de Di-
reito Fiscal“, I, pag. 183).

Como se viu, e atinentemente à espécie vertente, a lei exige, no âmbito
da incidência de sisa, uma promessa de compra e venda de bens imo-
biliários com a tradição destes para o promitente comprador.

Mas, face ao texto legal, não basta que exista aquela promessa e
que ocorra esta tradição.

Necessário se torna ainda que a promessa de compra e venda da
coisa preceda a tradição da mesma, surgindo esta assim por efeito daquela.

É o que resulta dos dizeres da lei: “as promessas de compra e venda
de bens imobiliários, logo que verificada a tradição para o promitente
comprador”.

Ora, na hipótese dos autos, o Tribunal “a quo” retirou do probatório
as ilações que seguem:

“... é manifesta a tradição material do imóvel em causa, traduzida
na entrega do seu uso e fruição pela sociedade Bernardino Jordão, Filhos
& C.a, Lda (promitente vendedora) em favor da arguida Jordão — Fá-
brica POrtuguesa de Frigoríficos, Lda (promitente compradora), por-
quanto aí iniciou o exercício da sua actividade industrial prosseguida
ininterruptamente a partir de Junho de 1981...”; e

“... para efeitos fiscais, houve uma promessa de compra e venda do
mesmo imóvel...”, pois, “a firma Bernardino Jordão deliberou ceder por
venda e a firma arguida deliberou adquirir por compra o imóvel em
questão do qual esta passou a deter a posse e fruição, desde Junho
de 1981, como acima se referiu”.

Sendo assim, e impondo-se-nos aceitar tais ilações em matéria de
facto (cfr. o já citado art.o 21.o, n.o 4, do ETAF), haverá de reconhecer-se
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que a falada tradição não teve como título, como causa, a dita promessa,
na medida em que esta, verificada através das aludidas deliberações
de 29/11/82 e de 30/03/83, não foi a determinante daquela, porquanto,
como vem decidido pela instância recorrida, a entrega do uso e fruição
do imóvel, pela sociedade Bernardino Jordão, Filhos & C.a, Lda, em
favor da arguida Jordão — Fábrica Portuguesa de Frigoríficos, Lda, ocor-
reu em Junho de 1981, a qual passou a deter, desde então e ininter-
ruptamente, a posse e fruição da coisa.

De modo que a tradição do bem imobiliário em apreço não resultou,
não foi consequência de promessa de compra e venda relativa a esse
mesmo bem e, por isso, também não poderá assumir a relevância le-
galmente concedida no âmbito da tributação em sisa.

O que equivale a concluir no sentido apontado pela Recorrente, ou
seja, no caso concreto em análise, “não se verificam os requisitos de
incidência de sisa”.

Nestes termos, e pelo exposto, acorda-se em conceder provimento
ao recurso, revogando-se a decisão recorrida e absolvendo-se a arguida
do pedido de condenação no pagamento do imposto em referência.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Martins — (vencido,
nos termos da declaração de voto anexa).

Declaração de voto

Começo por discordar de que o elenco factual assente no Tribunal
a quo se reduza ao que no presente acórdão se regista. Na verdade,
além dos factos que nas alíneas a) e g) da 2.a página deste aresto se
transcreveram, o Ac. do Trib. Tribut. de 2.a Instância também considerou
provados os factos que constam dos n.o 1.o a 10.o a fls. 139 v.o, 140
e 140 v.o E nem todos estes factos aparecem repetidos nas ditas alíneas a)
a g): a maioria deles — alguns dos quais de grande relevância para
a decisão — não está consumidos nelas, designadamente os dos n.os 2.o,
3.o, 4.o, 5.o, 6.o, 9.o e 10.o

Ora a conjugação de todos esses factos, máxime os lançamentos feitos
na contabilidade da arguida em consequência do acordo a que as duas
empresas haviam chegado através de documentos escritos, embora de
natureza particular, conduz à conclusão de que a partir daí a causa
de poder detido pela arguida sobre o imóvel já não era o mero favor
(ou comodato): é este um caso nítido de inversão do título de posse.

Por estas razões e pelas alinhadas no acórdão recorrido, votei se ne-
gasse provimento ao recurso jurisdicional.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Agostinho Castro Martins.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1a Instância. Questão de
facto. Incompetência.
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Doutrina que dimana da decisão:

Incluída no objecto de recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é este Tribunal incompetente em razão
da hierarquia, sendo então competente o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Recurso no 18 286. Recorrente: José Augusto Cepeda Tomé; Re-
corrida: Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo. Dr. ERNÂNI
FIGUEIREDO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença que julgou improcedente a oposição
que havia deduzido contra a execução fiscal movida a Pimparel &
Gonçalves, L.da, para cobrança de 211 562$00 de contribuição indus-
trial dos anos de 1982 e 1983, veio o oponente José Augusto Cepeda
Tomé recorrer, concluindo a sustentar ter a decisão recorrida violado
os arts. 13o do CPTributário e 3o/m) do CRComercial por ter dado
como provada a gerência de direito do Rte sem que este estivesse
alguma vez registado como tal na Conservatória respectiva, como
se comprova por documento junto.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não tem como fun-
damento exclusivamente matéria de direito, visto que o Rte invoca
nunca ter estado registado como gerente na Conservatória, o que
torna o tribunal incompetente hierarquicamente para o conhecimento
do recurso.

Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar de questão
que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir à incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo MoPo (art. 45o-2 do CPTributário).

Na verdade, como se adiantou, o Rte invoca não ter estado registado
na conservatória respectiva como gerente da sociedade executada,
o que é uma determinação da realidade, do domínio dos factos (ne-
gativos) que o Rte vem propor para conhecimento no recurso, uma
vez que o mesmo não consta (positiva ou negativamente) do probatório
da sentença recorrida.

Não importa à questão a eventual irrelevância da invocação fáctica
na discussão do recurso, pois a mesma só é de apreciar no conhe-
cimento do objecto do recurso pelo tribunal que vier a ser julgado
competente.

Quanto ao ponto, embora se não tivesse questionado a factualidade
fixada da decisão, através de invocados erros de facto em que aquela
houvesse incorrido, sempre se alinharam afirmações que se preten-
diam atendíveis na formação da situação individual de facto a in-
teressar o sentido jurídico que se intentava fazer vingar no recurso,
o que é suficiente para que se veja instalada no âmbito do objecto
daquela controvérsia e envolver matéria de facto.

O que basta para que se considere que o recurso não tem como
exclusivo fundamento matéria de direito, mas também inclui questão
de facto, pelo que este tribunal é incompetente para o seu conhe-
cimento, nos termos do art. 167o do CPTributário, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que se decide julgar este tribunal incompetente em
razão da hierarquia para o conhecimento do recurso.
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Custas pelo recorrente, com taxa de justiça em 15 000$00 e pro-
curadoria em 40%.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Ernâni Figueiredo (Rela-
tor) — João José Coelho Dias — Mendes Pimentel. — Fui presen-
te, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Imposto de mais-valias. Acto de liquidação. Prazo. Caduci-
dade do direito de liquidar. Imposto periódico. Imposto de
prestação única. Notificação do acto de liquidação. Prazo
dilatório. Aplicação da lei fiscal no tempo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Segundo a 1a parte do arto 28o do Cód. do Imposto
de Mais-Valias só podia ser liquidado este imposto nos
cinco anos seguintes àquele em que houvessem sido pra-
ticados os actos que, nos termos do arto 1o desse código,
directamente respeitassem aos ganhos realizados.

2 — O no 1 do arto 33o do CPT, em vigor desde 1-7-91, dispõe
que o direito à liquidação de impostos e outras prestações
de natureza tributária caduca se não for exercido ou a
liquidação não for notificada ao contribuinte no prazo
de cinco anos contados, nos impostos periódicos, a partir
do termo daquele em que se verificar o facto tributário
e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em
que o facto tributário ocorreu.

3 — O imposto de mais-valias era de obrigação única.
4 — A inovação legislativa de só se considerar o acto de li-

quidação perfeito (para efeito de evitar a caducidade do
direito de o exercer) com a sua notificação ao contri-
buinte, é de aplicação imediata a todos as liquidações
posteriores a 1-7-91, embora só a elas.

5 — Trata-se, nesse caso, de aplicar os princípios contidos
no arto 12o do C. Civil de que a lei só rege para o futuro
e, quando dispõe sobre as condições de validade subs-
tancial ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus
efeitos, entende-se que visa, em regra, só — mas todos —
os factos novos.

6 — Em relação aos impostos de obrigação única a lei nova
(cit. arto 33o, no 1) veio encurtar o prazo que a Ad-
ministração tinha para ultimar a liquidação (no caso
da ocorrência do facto tributário em dia diverso do de
31 de Dezembro).

7 — Em tais casos, sob o império da lei antiga, a Adminis-
tração tinha, para liquidar esses impostos, um prazo su-
perior ao de cinco anos que agora tem: tinha ainda um
período de tempo, um prazo dilatório, correspondente ao
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decorrido desde a data da verificação do facto tributário
até 31 de Dezembro seguinte.

8 — Tendo assim a lei nova encurtado o prazo que a Ad-
ministração tinha para ultimar a liquidação, é ao caso
aplicável o no 1 do arto 297o do C. Civil (cujo no 3
manda aplicar a sua doutrina aos prazos fixados por
um tribunal ou outra autoridade), segundo o qual a lei
que estabeleça um prazo mais curto do que o fixado
na lei anterior é também aplicável aos prazos que já es-
tiverem em curso, só se contando o mesmo, porém, 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.

Recurso n.o 18.287. Recorrente: FAZENDA PÚBLICA; Recorrido:
JOSÉ MANUEL DE AVILLEZ NUNES PEREIRA; Relator: Juiz
Conselheiro CASTRO MARTINS.

ACORDAM EM CONFERÊNCIA NA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do M.mo Juiz
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Faro, lavrada a fls. 37-42,
que julgou procedente a impugnação, deduzida por JOSÉ MANUEL
DE AVILLEZ NUNES PEREIRA, residente em Lisboa, contra a
liquidação do imposto de mais-valias de 377.160$00 feita pela 2a Re-
partição de Finanças de Loulé em 27-5-93 sobre o ganho pela venda
de um terreno para construção realizada em 8-4-88.

A rematar a sua alegação oferece as seguintes conclusões:
a) Segundo o arto 28o do Cód. do Imposto de Mais-Valias (CIMV),

este imposto pode ser liquidado nos cinco anos seguintes àquele em
que houverem sido praticados os actos a que respeitam ganhos a
ele sujeitos.

b) O acto de que derivou o ganho sujeito a imposto ocorreu em
8-4-1988.

c) Tendo a liquidação sido efectuada em 27-5-1993 e notificada
ao impugnante em 12-10-1993, respeitou-se o prazo legalmente per-
mitido para a sua efectivação.

d) Não tem aplicação ao caso em apreciação o arto 33o do Cód.
de Processo Tributário (CPT) mas sim o arto 28o do CIMV, por
força do arto 297o do Cód. Civil, pelo que deve revogar-se a sentença
e julgar-se a impugnação improcedente.

O impugnante e o Mo Po junto do tribunal a quo contra-alegaram
no sentido de se negar provimento ao recurso.

2. A instância julgou provado:
A - “Por escritura pública de 88/04/08, lavrada no 1o Cartório No-

tarial de Loulé, o impugnante vendeu o imóvel idf. no arto 7o [queria
certamente dizer-se arto 1o] da p. i.”.

B - “Com referência a tal venda, foi apresentada, na Rep. de Fi-
nanças de Loulé, em 88/04/07, a declaração mod. 1 de imposto de
mais-valias”.

C - “Na mesma data de 88/04/07, e com referência à supracitada
venda, foi paga a sisa no 629”.

D - “Com base na sisa referida em C foi instaurado processo de
avaliação nos termos do arto 109o do CSISSD em consequência do
qual foi, o prédio vendido, avaliado em 2.400.000$00”.
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E - “Em 93/05/27 procedeu-se à liquidação, ora impugnada, do
imposto de mais-valias, no montante de 377.160$00 (cfr. doc. de fls. 15,
que aqui se dá por reproduzido)”.

F - “Em 93/X/12 o impugnante foi notificado, nos termos do doc.
que constitui a fls. 4, e que aqui se dá por reproduzido, para, além
do mais, pagar o imposto de mais-valias de 377.160$00”.

3. Com base nestes factos e considerando ser o arto 33o do CPT
aplicável “a todas as situações em que, à data de 91/07/01 [em que
entrou em vigor o CPT], a Administração Fiscal, devendo fazê-lo,
não tivesse ainda concretizado a liquidação do imposto”, a sentença,
tendo ainda presente que “o facto tributário idóneo a despoletar o
decurso do prazo de cinco anos, de caducidade, ocorreu em 88/04/08”,
julgou procedente a impugnação da liquidação, “por caducidade do
direito do Estado à sua concretização”.

4. É o seguinte o texto da 1a parte do arto 28o do CIMV cuja
aplicação ao caso vertente se discute: “Só poderá ser liquidado imposto
nos cinco anos seguintes àquele em que houverem sido praticados
os actos que, nos termos do arto 1o, directamente respeitam aos ganhos
realizados”.

Consta da matéria de facto que ocorreu em 8-4-88 a transmissão
sobre cujo ganho incidiu a liquidação de imposto de mais-valias aqui
impugnada.

Por aplicação da transcrita norma do CIMV, tese sustentada pela
recorrente, o prazo para essa liquidação terminava, pois, em 31-12-93
(último dia do 5.o ano posterior àquela data de 8-4-88).

Todavia, o no 1 do arto 33o do CPT, em vigor desde 1-7-91, veio
dispor: “O direito à liquidação de impostos e outras prestações de
natureza tributária caduca se não for exercido ou a liquidação não
for notificada ao contribuinte no prazo de cinco anos contados, nos
impostos periódicos, a partir do termo daquele em que se verificar
o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da
data em que o facto tributário ocorreu”.

Como estamos perante um imposto de obrigação única (enten-
dimento este em que pacificamente comungam as partes e a sentença),
segue-se que, por aplicação desta norma do arto 33o do CPT - solução
adoptada pela sentença - o prazo para essa liquidação sub judice teria
terminado em 8-4-93 e, não tendo ela sido feita até então, a con-
sequência seria, como decidiu a sentença, a caducidade do direito
do Estado a efectuá-la.

Para assim resolver a questão a sentença que o arto 33o do CPT
se aplica a todas as situações futuras, ou seja, a todas as liquidações
por efectuar em 1-7-91.

E para justificar esta solução argumenta que “a exigibilidade de
tal normativo de que não só a liquidação mas também a respectiva
notificação ao contribuinte se processem no prazo de cinco anos cons-
titui uma garantia [deste], na medida em que se traduz na possibilidade
que o contribuinte tem, efectivamente, de controlar a data da liqui-
dação”, pois “de outra forma, e em abstracto”, a Administração Fiscal
“podia concretizar tal acto após os cinco anos mas reportá-lo a mo-
mento anterior”.

Também entendemos que a inovação legislativa de só se considerar
o acto de liquidação perfeito ou completo (para efeito de evitar a
caducidade do direito de o exercer) com a sua notificação ao con-
tribuinte, é de aplicação imediata a todas as liquidações posteriores
a 1-7-91, embora só a elas. Na verdade, trata-se aqui simplesmente
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de aplicar os princípios contidos no arto 12o do Cód. Civil de que
a lei só rege para o futuro e de que quando uma lei que dispõe
sobre as condições de validade substancial ou formal de quaisquer
factos ou sobre os seus efeitos, entende-se que visa, em regra, só
- mas todos - os factos novos.

Mas com isto não fica resolvido o nosso problema. Com efeito,
tendo a liquidação sido feita e notificada depois de 8-4-93, embora
antes de 31-12-93, a questão candente neste caso é saber se para
definir o prazo para a notificação da liquidação devemos atender,
e em que moldes, à lei antiga ou à lei nova.

A sentença não deixou de abordar também esta questão. Sobre
ela discorreu que: “. . . o arto 33o do CPT não veio estipular, ao
que aqui nos importa, um prazo de caducidade distinto daquele que
era consagrado no arto 28o do CIMV; em ambos os casos o prazo
é de cinco anos”; “o que o arto 33o veio estabelecer foram factos
novos [. . . ] relativos [. . . ] à forma de contagem daquele prazo de
cinco anos”; “a diferença reside” em que no dito arto 28o “estipula-se
como que uma ‘dilação’ até ao final do ano em que ocorreu tal facto,
enquanto que, por força daquele arto 33o, tal ‘dilação’ não existe”.

Ora a verdade é que em relação aos impostos de obrigação única
- como é o sub judice - a lei nova veio encurtar o prazo que a Ad-
ministração Pública tinha para ultimar a liquidação (sempre que o
facto tributário haja ocorrido em dia diverso do de 31 de Dezembro).
Com efeito, em tais casos, sob o império da lei antiga, a Administração
Pública tinha, para liquidar esses impostos, um prazo superior ao
de cinco anos que agora tem: tinha ainda um período de tempo (cha-
me-se-lhe dilação, como a sentença, ou prazo dilatório, como parece
mais rigoroso, na senda do que se encontra precipitado no arto 145o

do C. de Proc. Civil) correspondente ao decorrido desde a data da
verificação do facto tributário até 31 de Dezembro seguinte.

E porque a lei nova veio assim encurtar o prazo que a Administração
Pública tinha para ultimar a liquidação, entendemos ser ao caso apli-
cável o no 1 do arto 297o do C. Civil, segundo o qual “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”.

Foi esta a solução adoptada por unanimidade em vários acórdãos
desta Secção em que se pôs o problema da aplicação no tempo da
norma do arto 34o do CPT que veio reduzir para dez anos o prazo
de prescrição dos créditos tributários que o arto 27o do Código de
Processo das Contribuições e Impostos fixara em vinte anos.

E esta jurisprudência é de manter e de aplicar ao caso sub judice
por também aqui estarmos perante uma situação de direito público
em que uma lei nova veio estabelecer, para efeito de caducidade
(nos casos daquela jurisprudência era para efeito de prescrição, o
que não altera os dados do problema), um prazo mais curto do que
o fixado em lei anterior.

Começaremos por realçar que a decisão recorrida fez aplicação
retroactiva da lei nova a facto passado, pois atribuiu ao decurso do
tempo na vigência da lei antiga uma eficácia diferente da que esta
previa e semelhante à que lhe corresponderia se ele tivesse decorrido
sob o império daquela lei nova.

Ora esta solução não é exigida pelo CPT, cujo arto 3o só se refere
às normas processuais - e a caducidade é um instituto de direito sub-
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stantivo, como a sentença bem refere - para proclamar que elas são,
em princípio, de aplicação imediata, como aliás é regra no nosso
ordenamento jurídico.

O que se discute é se ao decurso do tempo anterior à vigência
do CPT se deve atribuir, nesse domínio da caducidade do direito
da Administração Pública de efectuar as liquidações de impostos de
obrigação única, uma eficácia que ele não tinha, uma vez que a lei
sob cujo império ocorreu esse facto (decurso de um certo espaço
temporal) só lhe atribuía tal eficácia quando tivesse decorrido sobre
o facto tributário não apenas um prazo de cinco anos mas ainda
um período de tempo correspondente ao decorrido desde a data da
verificação desse facto até 31 de Dezembro seguinte.

E, não havendo no ordenamento jurídico-fiscal (nem sequer no
ordenamento jurídico-administrativo) qualquer preceito que encare
e resolva o problema, não pode deixar de se aplicar ao caso o disposto
no acima transcrito no 1 do arto 297o do CCivil, que é uma norma
especial em relação ao arto 12o (do mesmo diploma) e que tem a
mesma vocação que este para ser aplicado fora do domínio do direito
civil. Aliás, é o no 3 desse artigo 297o que logo proclama que a sua
“doutrina é extensiva, na parte aplicável, aos prazos fixados pelos
tribunais ou por qualquer autoridade”. Razão têm, pois, P. de Lima
e A. Varela, ao concluírem, na sua obra Código Civil Anotado, vol. I,
Coimbra, 1967, p. 192, que tal doutrina se deve aplicar a todos os
prazos administrativos.

5. Pelo exposto concede-se provimento a este recurso jurisdicional,
revoga-se a sentença recorrida e julga-se a impugnação improcedente.

Custas pelo recorrido JOSÉ MANUEL DE AVILLEZ NUNES
PEREIRA na 1a instância e neste STA, aqui com procuradoria de
cinquenta por cento.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Agostinho Castro Martins — Ma-
nuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Responsabilidade dos gerentes. Hereditabi-
lidade. Reversão.

Doutrina que dimana da decisão:

A sujeição passiva do gerente das sociedades de responsa-
bilidade limitada, equiparável à do fiador legal, e fundada
na culpa funcional, é transmissível mortis causa aos su-
cessores hereditários, sendo a respectiva responsabilidade
limitada às forças da herança.
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Recurso n.o 18.303. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: António
José Martins dos Santos Leite; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2ª Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do Tribunal Tributário de 1ª Ins-
tância de Aveiro que julgou procedente a oposição deduzida por An-
tónio José Martins dos Santos Leite contra a execução fiscal instaurada
a Ricardino dos Santos Leite e Cª Lª para cobrança de 71 950 145$00
de IVA, contribuição industrial e imposto Extraordinário sobre Lu-
cros, dos anos de 1986 e 1987, veio o Representante da Fª Pª recorrer,
concluindo a sustentar que a responsabilidade subsidiária que impende
sobre o sócio-gerente, que é igual à do fiador legal e estruturada
na responsabilidade civil e presunção de culpa funcional dos titulares
das pessoas colectivas, responsáveis pela sua direcção e fiscalização
no período em que as dívidas se constituíram ou foram postas a pa-
gamento, por não terem promovido a sua regularização, recai sobre
o herdeiro apenas com a limitação do art. 2071º/2 do CCivil.

Assim, a citação do herdeiro do sócio-gerente da primitiva exe-
cutada é legítima e não enferma a reversão de qualquer vício, não
tendo a sentença recorrida se conformado com os arts. 16º do CPCIm-
postos e 239º do CPTributário.

A decisão recorrida foi sustentada e o EPGAjunto é de parecer
que o recurso não merece provimento, dado que o oponente nunca
foi administrador ou gerente da sociedade e que só deveu a reversão
ao facto de ser herdeiro de uma gerente entretanto falecida, não
tendo aplicação ao caso o art. 239º do CPTributário por não ser
aquele oponente sucessor da sociedade executada, mas da mãe que
fora gerente daquela.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dado como
provados:

a) Os presentes autos dizem respeito ao proc. de execução fiscal
008966/91 da Repartição de Finanças de São João da Madeira;

b) No processo de execução referido a executada é, originariamente,
firma “Ricardino dos Santos Leite e Cª Lª”;

c) No dito processo foi efectuada venda executiva, tendo esta pro-
duzido a quantia de 20 715 900$00;

d) A quantia exequenda e acrescido atingia o valor de 24 437 758$00;
e) A quantia exequenda é proveniente de IVA e juros compen-

satórios dos anos de 1986 e 1987;
f) Por despacho de 13.5.92, o chefe de repartição de finanças, uma

vez que tenham sido penhorados todos os bens da firma executada,
e parte da quantia exequenda e acrescido continuava em dívida, fez
reverter a execução contra os sócios-gerentes e descendentes da só-
cia-gerente falecida;

g) Assim, por mandado de 15.5.92, o chefe de repartição de finanças
ordenou a citação do sócio-gerente da executada, Ricardino dos Santos
Leite, e dos herdeiros da sócia-gerente falecida, Julieta Martins da
Silva, entre os quais o ora oponente, para, no prazo de 20 dias, de-
signadamente, pagarem a quantia de 3 721 858$00 em falta;

h) No dia 29.5.92, o ora oponente foi citado em cumprimento do
despacho e mandado ditos em f) e g);

i) No dia 16.6.92 o oponente apresentou a petição da presente
oposição;

j) O ora oponente é filho de Julieta Martins da Silva;
l) A mão do oponente faleceu no dia 12.12.88.
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Vem nos autos controvertida a legalidade da reversão da execução
fiscal contra o herdeiro de gerente da sociedade originariamente exe-
cutada e consequente citação do mesmo, quando reversão não houve
contra o próprio gerente entretanto falecido.

O oponente viera na petição inicial alegar a sua ilegitimidade passiva
por não figurar no título executivo, nem ser sucessor do devedor
que nele figura e que é ilegal a sua chamada à execução, não a título
de devedor originário, nem por ter sido gerente da executada em
período conexionável com o incumprimento das obrigações fiscais,
mas por ser sucessor de uma das gerentes daquela.

Discussão admissível em oposição à execução fiscal no âmbito do
terceiro dos casos de ilegitimidade da pessoa citada para a execução
[parte final da al. b) do art. 286º do CPT].

Sendo certo que o oponente não figura no título, discute-se se
é responsável pelo pagamento da dívida exequenda só porque é su-
cessor mortis causa do terceiro responsável subsidiário nos termos
do art. 13o do CPT.

O que torna o ponto dubitável são os termos do regime de pro-
cedimento executivo fiscal aplicável aos sucessores dos executados
(arts. 239º a 241º do CPT, que, na linha dos correspondentes preceitos
do CPCI (arts. 146º, 69º e 151º), na medida em que nomeia apenas
como sucessores contemplados os dos ”devedores originários”
(art. 239º) e os da ”pessoa que no título figurar como devedor”
(art. 241º), poderá fazer supor a intransmissibilidade hereditária das
obrigações e sujeições fiscais do terceiro responsável subsidiário, uma
vez que os sucessores deste não figuram no elenco.

O que se revela enganoso, porquanto o herdeiro sucede em todas
as situações passivas do autor da herança que se não devam extinguir
por sua morte, com a sua responsabilidade limitada às forças da he-
rança (arts. 2024 e 2025 do CC e de Oliveira Ascenção, Sucessões,
4ª ed., p. 38 e sgs).

Com efeito, a referida sujeição passiva do gerente constitui-se com
o exercício das suas funções de gestão no período considerado re-
levante em função das sua conexão com a obrigação e o herdeiro
a recebe, com a abertura da herança, se a mesma sujeição se não
deva ter como extinta.

O que é o caso da obrigação do terceiro subsidiário, equiparável
ao de um fiador legal, e fundada na culpa funcional, pois quanto
a ela a inereditabilidade não resulta nem da ”sua natureza”, nem
da lei (art. 2025).

A referida natureza tem sido pensada pelos autores (cf. A. e ob.
citados e Pereira Coelho, Direito das Sucessões, 2ª ed., p. 135 e ss)
como respeitante aos direitos e situações jurídicas pessoais, ”inti-
mamente ligadas à pessoa do seu titular”, de que se alheia, obviamente,
a obrigação em causa que onera unicamente o património do obrigado
e é independente da sua personalidade e da esfera jurídica correlativa.

Quanto à lei, não há norma, designadamente fiscal, que a exclua
da herança, nos mesmos termos das obrigações decorrentes da fiança
civil, sendo que o sucessor do terceiro subsidiário cabe na designação
genérica do art. 10.o do CPT — “outras pessoas sobre as quais recaiam
obrigações” tributárias.

Quanto ao engodo possível, gerado no art. 239º do CPT, a respectiva
redacção se explicará pela necessidade de vincar que o chamamento
(ou reversão) dos responsáveis subsidiários somente ocorrerá depois
da execução dos sucessores dos devedores originários, explicitando,

175

assim, a ordem de exequibilidade contra os executados respectivos,
o que se tornava dispensável relativamente aos sucessores dos res-
ponsáveis subsidiários, que não tinham ninguém que se lhes seguisse
para executar.

De qualquer modo, não é função deste dispositivo, aliás, como
do art. 241º, designar o âmbito da sujeição passiva das obrigações
tributárias, que ambos têm como precompreendidas de normas ma-
teriais, como acontece com os preceitos similares do processo civil
(arts. 55º e 56º do CPC), que determinam a legitimidade processual
dos exequentes e executados, sucessores destes e procedimento
adoptável.

E quanto a normas substantivas que fundam a responsabilidade
do oponente e a existência das suas obrigações, já se referiu quanto
baste.

Assim, o oponente é parte legítima para a execução, não enfer-
mando a reversão dirigida contra ele do vício apontado.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
sentença recorrida, ordenando-se a baixa do processo para prosse-
guimento dos autos, em vista da dedução da causa de pedir do art. 13º
da petição inicial, que não chegou a ser conhecida.

Sem custas neste tribunal.

95-1-18. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo (Relator) — João
José Coelho Dias — Luís Filipe Mendes Pimentel — Fui presente,
Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Embargos de terceiro. Requisitos da dedução dos embargos
de terceiro. Ofensa da posse.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Para que a dedução de embargos de terceiro seja triun-
fante tem de obedecer a três requisitos: tempestividade
da petição; a qualidade de terceiro e a ofensa da posse.

2 — A penhora de um prédio urbano indiviso e comum ofende
a posse do outro cônjugue que é terceiro relativamente
à dívida exequenda.

Recurso n.o 18.307, em que foi Recorrente Maria José da Silva Ventura
e Recorrido Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo Conso

Dr. Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Maria José da Silva Ventura, divorciada, residente na Av. Dr. Fer-
nando Aroso, 1176, 3o Dto, Frente, 4450 Matosinhos, veio deduzir
embargos de terceiro contra a penhora efectuada no processo de
execução fiscal no 102885.5/92 e apenso, instaurada na 1a Repartição
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de Finanças de Matosinhos contra a firma Leçatextil - Comércio Im-
portação Exportação, Lda, que revertera contra o sócio-gerente Al-
fredo Coutinho Hera Mota, seu ex-marido, nos termos seguintes:

Em 9.2.83, foi notificada de que fora designado dia para a venda
judicial por proposta em carta fechada de uma fracção autónoma
penhorada.

Em 1.3.83, deduziu os presentes embargos de terceiro.
O casamento com o seu ex-marido ficou dissolvido por sentença

do Tribunal de Família do Porto por sentença transitada em julgado
em 28.10.91, tendo por acordo, a fracção penhorada sido atribuída
a embargante como morada da família.

Não é executada nos presentes autos nem interveio no acto do
qual surgiu a dívida exequenda nem representa o executado nem
a devedora originária da dívida exequenda.

O imóvel é uma propriedade indivisa, cabendo ao executado a
respectiva meação no património total do casal.

A penhora ofendeu a sua posse.
E não correndo a execução contra a embargante, o imóvel é im-

penhorável (art 822 do CPC).
O digno representante da Fazenda Pública não contestou a matéria

dos embargos de terceiro.
O distinto representante do Ministério Público é de parecer que

os embargos de terceiro devem ser julgados improcedentes por a
embargante apenas ter direito ao uso e habitação que é impenhorável
(arto 822 do CPC) pelo que a penhora e venda da meação da casa
de família atribuída não ofende a sua posse.

O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto
- 1o Juízo - julgou os embargos improcedentes por o prédio penhorado
estar inscrito em nome do ex-marido da embargante e o acordo ho-
mologado pela sentença de divórcio não lhe atribui a propriedade
do imóvel mas apenas o direito de uso e habitação o qual é im-
penhorável (arto 822 do CPC) e a penhora de menção do imóvel
nada afecta a posse pela embargante daquele direito de uso e
habitação.

A embargante, não se conformando com tal sentença, interpôs re-
curso para este STA (arts 167 e 169 do CPT), formulando as conclusões
seguintes:

1. A penhora incidiu sobre bens que não é propriedade do
executado.

2. A embargante não é executada nestes autos.
3. O imóvel integrado no património indiviso do casal cujo ma-

trimónio foi dissolvido por divórcio, não é um bem do devedor que
responde pelas suas dívidas, bem do devedor é tão o seu direito á
meação;

4. A decisão recorrida violou, por isso, o disposto nos arts 1696,
no 1, do CC e 821 do CPC;

5. A embargante é possuidora porque é quem habita a casa e a
quem a mesma foi atribuída no divórcio;

6. A penhora com nomeação de fiel depositário diverso da em-
bargante e consequente venda, são ofensivas da posse, porquanto
farão desaparecer do património do dissolvido casal o bem sobre
o qual tal posse é exercida, o próprio depósito, dados os poderes
de administração e fruição que ao depositário competem, é direc-
tamente ofensiva da posse da embargante (cfr. arts 838 a 843 do
CPC);
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7. A decisão recorrida violou, por isso, os arts 1037, nos 1 e 2
do CPC e 1285 do CC, devendo ser revogada e substituída por outra
que ordene o levantamento da penhora e o consequente cancelamento
do respectivo registo.

O digno representante da Fazenda Pública não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público junto deste STA é

de parecer que o recurso merece provimento por a recorrente (R)
ser proprietária indivisa do prédio; viver nele; a penhora ter por objecto
todo o prédio e, sendo compossuidora, a penhora ofende a composse,
podendo defendê-la (art 1286, no 1, do CC).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) Para garantia do pagamento da quantia de 1230233$ relativa

ao processo de execução fiscal no 102 885.5/92 que corre seus termos
na 1a Repartição de Finanças de Matosinhos contra Alfredo Coutinho
da Hera Mota foi ordenado e efectuada a penhora do prédio urbano
sito na Av. D. Fernando Aroso, 1176 e inscrito na matriz predial
urbano da freguesia de Leça da Palmeira sob o arto 3838 M, o que
ocorreu em 20.11.92, tendo o registo da penhora sido efectuado em
20.11.92.

b) A embargante foi casada com o executado Alfredo Mota mas
o seu casamento foi dissolvido pelo divórcio decretado entre ambos
por sentença do tribunal de Família do Porto, datada de 28.10.91,
já transitada em julgado.

c) Na mesma acção de divórcio foi homologado o acordo que atri-
buiu à embargante a casa de morada de família que corresponde
ao imóvel referido em a).

d) O património do casal encontra-se indiviso.
e) A embargante não é executada no já referido processo de exe-

cução, não interveio na penhora nem representa o executado.
f) Apenas tomou conhecimento da penhora do imóvel com a no-

tificação dos serviços fiscais a dar-lhe conhecimento da venda em
9.02.93.

g) A embargante, em 1.3.93, deduziu os presentes embargos de
terceiro.

2. Nos termos dos arts 1037 a 1043 do CPC e 319 do CPT a dedução
triunfante dos embargos de terceiro obedece a três requisitos: tem-
pestividade da petição; a qualidade de terceiro do embargante e a
ofensa da posse.

Em face da prova assente na sentença recorrida não se levantam
problemas quanto à tempestividade da petição à qualidade de terceiro
da embargante.

Toda a questão a decidir, neste recurso, consiste em saber se a
penhora do prédio urbano ofende a posse da embargante.

Está provado nos autos que a embargante é proprietária de metade
indivisa do prédio urbano penhorado.

Com efeito, a recorrente (R) era casada com o responsável ora
executado tendo o casamento sido dissolvido por sentença de 16.10.91,
transitada em julgado em 28.10.91 (fls 15). A casa penhorada, em
20.11.92, foi atribuída à R como casa de morada de família (cfr.
1488 do Cod. Civ), mas ainda não foram efectuadas as partilhas dos
bens do casal.

Assim, o prédio urbano penhorado é um bem comum, encontran-
do-se indiviso, como aliás está provado nos autos.



178

Tendo a penhora incidido sobre todo o prédio, a R, como é terceiro
e compossuidora, pode defender a sua posse (cfr. arts 1286, 1403
a 1405 do Cód.Civ.) ofendida pela penhora, através dos embargos
de terceiro (art. 1038, no 1, do CPC).

Deste modo, a penhora efectuada em 20.11.92 ofende a posse da
R por atingir um bem comum do casal, ainda indiviso (cfr. arts. 1696,
no 1, do Cód.Civ. e 821 do CPC).

3. Em face do exposto, verifica-se que se preencheram os requisitos
exigidos para a dedução, com êxito, dos embargos de terceiro, o que
significa que a sentença recorrida não pode manter-se por não ter
interpretado e aplicado correctamente a lei.

Portanto, a penhora não pode manter-se pelo que deve ser ordenado
o seu levantamento bem como o cancelamento do respectivo registo
predial.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, revogar a sentença recorrida.

Não são devidas custas.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Júlio António Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes Sousa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Processo. Quando se começa a contar o prazo de impugnação
da liquidação da abolida contribuição industrial cuja co-
brança é eventual ou virtual.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os impostos abolidos pelos Códigos do I.R.S. e I.R.C.
de cobrança eventual ou de cobrança virtual tem de ser
liquidados de acordo com as respectivas normas bem
como a contagem do prazo para reclamar ou impugnar.

2 — O arto 7o do D.L. 154/91, de 23.4, encerra um princípio
geral aplicável a todos os impostos de cobrança virtual:
os que ainda vigoram e aqueles que, embora abolidos,
ainda podem ser liquidados.

Recurso n.o 18.309, em que são recorrente Conceição e Correia, Lda.
e recorrido Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. Francisco Rodrigues Pardal.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

”Conceição e Correia, Lda”, dirigiu ao Tribunal Tributário de 1a

Instância de Setúbal, nos invocados ”termos do arto 136o do Código
da Contribuição Industrial e artos. 120o, alínea a), e 123o do Código
de Processo Tributário”, uma petição de impugnação judicial visando
a anulação da liquidação da contribuição industrial do ano de 1987,
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no montante de Esc. 42.960.279$00, incluindo os juros compensatórios,
para o que alegou vício de forma e ofensa do princípio da im-
parcialidade.

Por despacho de 5.1.1994, proferido a fls. 30, o Meritíssimo Juiz
indeferiu liminarmente a petição, no entendimento de que a mesma
”deu entrada na Repartição de Finanças para além do prazo que
a impugnante dispunha para o efeito – 90 dias a contar de 2.10.92 –
nos termos do disposto nos artos. 131o do Código de Processo Tri-
butário e 474o, no 1, alínea c), do Código de Processo Civil”.

E, para assim decidir e entender, o Mmo Juiz considerou, além
do mais, o seguinte:

”Nos termos do disposto no arto 7o do Decreto-Lei no 154/91, de
23 de Abril, os impostos de cobrança virtual continuarão a ser cobrados
pelo actual regime, o qual também se aplicará à contagem dos res-
pectivos prazos de reclamação ou impugnação judicial. Ou seja, no
caso, o prazo de caducidade para a interposição da impugnação co-
meçou a correr no dia imediato ao da abertura do cofre, nos termos
do disposto no arto 89o, a), do Código de Processo das Contribuições
e Impostos, por força do citado arto 7o, que não do termo do prazo
para o pagamento voluntário da mesma contribuição, por não ser
aplicável a norma do arto 123o, no 1, a), do Código de Processo
Tributário . . .”.

Inconformada, a impugnante trouxe-nos, de tal despacho, o presente
recurso, em cuja alegação está patente o quadro conclusivo que se
dá aqui por integrado e do qual destacaremos estas conclusões:

”. . . o arto 7o do Dec.-Lei no 154/91, de 23/4, visa apenas os impostos
de cobrança virtual que continuam a vigorar após a entrada em vigor
do C.P.T. . . . ;

Mas jamais poderá ser aplicável relativamente a impostos de co-
brança virtual abolidos, como é o caso da contribuição industrial;

Por isso, o despacho recorrido infringiu o disposto no arto 7o do
Dec.-Lei no 154/91, de 23/4, e o arto 123o, no 1, alínea a), do C.P.T.,
bem como os artigos 333o do C.C. e 493o, no 3, do C.P.C. . . .”.

O Exmo Magistrado do Ministério Público, em serviço nesta Secção,
é de parecer que ”o recurso não merece provimento, devendo con-
firmar-se o despacho recorrido, no qual – a seu ver – o Mmo Juiz
fez correcta interpretação e aplicação da lei”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. — A petição de impugnação judicial foi apresentada em 26.5.93

e ataca a liquidação da contribuição industrial, grupo A, embora tri-
butada pelo sistema do grupo B, cujo débito ao Tesoureiro da Fazenda
Pública ocorrera em 24.9.92 e a abertura do cofre teve lugar em
1.10.92.

O Mmo Juiz do tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal,
face a estes elementos, rejeitou liminarmente a petição de impugnação
por intempestiva.

A recorrente (R) alega que não se aplica o arto 89o do C.P.C.I.,
dado o arto 7o do D.L. 154/91, de 23.4, mas sim o arto 123o, no 1,
alínea a), do C.P.T.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso não merece provimento por o despacho recorrido ter feito
correcta interpretação e aplicação da lei.

2. — No presente processo está em causa a contribuição industrial,
grupo A, do exercício de 1987.

A R foi notificada, em 25.6.92, para efectuar o pagamento da con-
tribuição industrial, no prazo de 15 dias, ou reclamar do lucro fixado
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pelo sistema do grupo B, nos termos do arto 70o do Cód. Cont. Ind.
(C.C.I.).

Como não apresentasse a reclamação referida, nem tivesse efec-
tuado o pagamento, a contribuição industrial liquidada foi debitada
ao Tesoureiro em 24.9.92 e a abertura do cofre teve lugar em 1.10.92
(arto 102o, §§ 1o e 2o, do C.C.I.).

Resulta daqui que a contribuição liquidada teve cobrança virtual
ou seja um mês sem juros de mora – mês do vencimento – e 60 dias
com juros de mora (artos. 19o, §§ 1o e 2o, 20o e 28o, alínea a), do
C.P.C.I. e 102o, §§ 1o e 2o a 104o do C.C.I.).

Ora, esta cobrança da contribuição industrial está de acordo com
a lei de tributação (artos. 21o do C.P.C.I., 109o, no 1, do C.P.T., 19o,
no 1, do D.L. 275-A/93, de 9.8) ou seja as normas contidas no C.C.I.
(artos. 102o a 104o) estão de acordo com o arto 3o, nos. 1 e 2, do
D.L. 442-B/88, de 30.11, que aboliu a contribuição industrial.

Relativamente ao início da contagem do prazo para impugnar é
que surgem problemas: aplicar-se-á o arto 89o, alínea a), do C.P.C.I.
ou o arto 123o, no 1, alínea a), do C.P.T.?

O arto 7o do D.L. 154/91, de 23.4, resolveu a questão para os im-
postos ainda em vigor que tem cobrança virtual – a sisa, o imposto
sobre sucessões e doações, o I.V.A. (arto 83o, no 2, do C.I.V.A.) –
determinando que continuam a ser cobrados pelo regime em vigor
o qual também se aplicará à contagem dos respectivos prazos de
reclamação ou impugnação judicial.

Este preceito está em sintonia com o princípio de que o pagamento
voluntário deve efectuar-se em consonância com as leis de tributação.
E como tem um sistema diferente do regime aplicável aos novos
impostos de rendimento (I.R.S. e I.R.C.) e contribuição autárquica,
o arto 7o citado ressalvou também a forma de contagem dos prazos
para a reclamação ou impugnação judicial da liquidação desses
impostos.

Estes princípios devem também aplicar-se aos impostos abolidos
pelo arto 3o, no 1, do D.L. 442-A e B/88, de 30.11, que estavam sujeitos
ao mesmo tipo de cobrança.

Não se vê qualquer justificação para que não se aplique o sistema
do arto 7o referido aos impostos abolidos que tinham cobrança virtual.

Mantinha-se todo o regime em bloco. Não havia alterações em
qualquer dos domínios — cobrança ou reclamação ou impugnação.

Com efeito, deve notar-se que, em princípio, os prazos de cum-
primento da obrigação tributária são aqueles que vigoram quando
se verificar o facto tributário e estiverem em vigor quando for efec-
tuada a cobrança.

Já vimos que quanto aos impostos abolidos – no caso, a contribuição
industrial (arto 3o, no 1, do D.L. 442-A e B/88) – estes mantiveram
o respectivo regime até que já não sejam de liquidar.

Por isso, o prazo para reclamar ou impugnar a liquidação da con-
tribuição industrial – ou dos outros impostos abolidos – contar-se-ia
ou do pagamento no caso de cobrança eventual ou a partir da abertura
do cofre quando cobrança for virtual.

O sistema mantinha-se globalmente.
3. — Dir-se-á que com a entrada em vigor do C.P.T. foi abolida

a dicotomia entre cobrança eventual e virtual, estabelecendo-se apenas
duas modalidades de cobrança: virtual e coerciva (arto 102o do C.P.T.),
por isso, o prazo para reclamar ou impugnar conta-se em novos mol-
des – termo do prazo para pagamento voluntário (arto 123o, no 1,
alínea a)).
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Quer dizer: o pagamento voluntário, nos termos do C.P.T.
(arto 109o – v. arto 19o do D.L. 275-A/93) é aquele que se faz sem
juros de mora. O pagamento com juros de mora deixou de ser pa-
gamento voluntário.

Sendo assim, assimilava-se o pagamento voluntário previsto no
C.P.T. ao mês da abertura do cofre ou seja o mês do vencimento
sem juros de mora, pelo que o prazo para impugnar começava a
contar-se a partir do fim do mês da abertura do cofre o fim do mês
de vencimento.

Acontece que nada há na lei que sirva de base para tal entendimento
(arto 9o do Cód. Civ.).

Pensamos que o legislador considerou que, para os casos como
o constante dos autos – a abolida contribuição industrial – se mantinha
como estava regulada no C.C.I. O arto 7o do D.L. 154/91 encerrava
um princípio geral aplicável a todos os impostos de cobrança virtual:
os que ainda vigoram e aqueles que, embora abolidos, ainda podiam
ser liquidados.

Acresce que a solução acima referida não contempla os casos do
pagamento eventual o que podia acontecer no caso dos autos (arto

102o, §§ 1.o e 2.o, do C.C.I.).
Por outro lado, pode haver pagamento voluntário já com juros

de mora incluídos (arto 86o, no 1, 87o, nos. 1 e 3, do C.I.R.C.) em
casos de falta de pagamento de imposto autoliquidado e quando a
liquidação do I.R.C. é feita pelos Serviços da D.G.C.I. (v. arto 70o,
alínea b), e 87o do C.I.R.C.), daí que não seja totalmente exacto
afirmar que o ”pagamento voluntário é o pagamento sem juros de
mora” ou dizer que ”o pagamento com juros de mora deixou de
ser considerado pagamento voluntário”.

Além disso, não é decisivo por a solução dos autos o disposto
no arto 40o, no 1, do D.L. 275-A/93 ao estipular que ”é extinto o
regime de cobrança virtual” dado o disposto no no 2 que mantém
os conhecimentos e as guias que se encontram em prazo de cobrança
voluntária de harmonia com o regime que lhe era aplicável até ao
relaxe.

Depois, não se pode deixar de ter em consideração o arto 52o,
no 1, do D.L. 275-A/93 que dispõe:

”Enquanto não estiverem criados os dispositivos legais e adminis-
trativos necessários à aplicação do presente diploma, mantêm-se, na
medida do necessário, o regime anterior”.

E até à data nada foi publicado no sentido da aplicação do
D.L. 275-A/93.

4. — Em face de todo o exposto, a interpretação e aplicação da
lei – lei tributária – levam a considerar que, no caso dos impostos
abolidos, tem de aplicar-se o respectivo regime relativo a liquidação
e também as normas que regulam a forma de contagem do prazo
para reclamar ou impugnar a liquidação.

Deste modo, aplicando esta interpretação ao caso sub judice ve-
rifica-se que a petição de impugnação é intempestiva, pois a abertura
do cofre teve lugar em 1.10.92 e a petição deu entrada em 1.6.93,
tendo-se ultrapassado em muito os 90 dias nos termos do arto 89o,
alínea a), do C.P.C.I..

Deve referir-se, marginalmente, que mesmo na tese da R, a petição
era intempestiva, pois o prazo começaria a contar-se em 1 de De-
zembro de 1992, terminando em 1.3.93 (arto 123o, no 1, alínea a)
do C.P.T.).
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Resulta daqui que as conclusões apresentadas pela R não podem
alcançar êxito, por isso, o despacho recorrido não merece censura,
sendo de manter.

Neste termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência confirmar o despacho recorrido.

São devidas custas, fixando-se a procuradoria em sessenta (60%)
por cento.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator por vencimento) — Agostinho de Castro Martins — Manuel Fer-
nando dos Santos Serra (vencido conforme declaração de voto em
anexo). — Fui presente, António Mota Salgado.

Declaração de voto

Votei vencido quanto à fundamentação, pela seguinte ordem de
razões:

Prevendo-se no arto 7o do Decreto-Lei no 154/91, de 23 de Abril
(diploma que aprovou o Código de Processo Tributário), a possi-
bilidade de adaptação dos códigos ou leis tributárias às disposições
de cobrança do novo Código, será de inferir que a norma pretende
contemplar os impostos ainda vigentes e não os impostos entretanto
abolidos, pois não faria sentido uma tal previsão relativamente aos
códigos ou leis atinentes a impostos que deixaram de vigorar.

Por isso, tratando-se de contribuição industrial (que ficou abolida
a partir da entrada em vigor do Código do I.R.C. – arto 3o do D.L.
no 442-B/88, de 30 de Novembro), o caso dos autos não se ajusta
à hipótese normativa daquele arto 7o e daí que o prazo de apresentação
da impugnação judicial do acto tributário em referência seja, não
o do Código de Processo das Contribuições e Impostos, mas sim
o do Código de Processo Tributário, vigente à data de tal impugnação.

Sendo assim, e nos termos das disposições combinadas dos artos.
123o, no 1, alínea a), 107o e 109o, no 1, do C.P.T., e arto 102o, §§
1o e 2o, do C.C.I., é de concluir pela intempestividade da impugnação
judicial em causa, apresentada em 26.5.1993, portanto para além do
prazo de 90 dias, legalmente fixado para o efeito, contado, a partir
de 31 de Outubro de 1992, ”termo do prazo para pagamento
voluntário”.

Consequentemente, votei no sentido do improvimento do recurso,
aceitando o indeferimento liminar da petição de impugnação, por
extemporaneidade, mas com base nos argumentos acima expendidos.

Manuel Fernando dos Santos Serra.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Impugnação Judicial. Prazo de Caducidade. Fixação definitiva
do IVA.
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Doutrina que dimana da decisão:

Na redacção do arto 86o do Código do Imposto de Mais-Valias,
anterior ao D.L. 198/90.06.19, o recurso contencioso da
fixação definitiva do imposto do IVA., efectuada nos termos
dos arts. 82o e 84o, estava sujeito ao prazo de interposição
de 8 dias, contados da notificação da liquidação do imposto.

Recurso n.o 18.458. Recorrente: Albertina Ribeiro Lopes; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: EXMo. Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o aresto do TT2a, que lhe negou provimento
ao recurso para ali interposto e confirmou a decisão da 1a instância,
que havia, por sua vez, julgado improcedente a impugnação deduzida
contra a liquidação de IVA e juros compensatórios, referente ao ano
de 1986, no total de 108 741$00, veio a impugnante Albertina Ribeiro
Lopes recorrer, concluindo a sustentar que a ilegalidade que inquina
o acto tributário impugnado, segundo o art. 82o do CIVA, não resulta
da violação do dever de fundamentação como requisito de forma,
antes do princípio da legalidade dos actos da Administração, pondo
em causa o seu conteúdo e a sua existência, pelo que é do conhe-
cimento oficioso dos tribunais, sendo que, a falta de objecto do acto,
a inexistência de bens objecto da tributação adicional e a falta de
fundamentação traduzida na ausência de factos tributáveis configuram
a inexistência de facto tributário que justifica a pretendida anulação.

Porque se decidiu no tribunal recorrido pela improcedência da im-
pugnação, violaram-se os arts. 82o do CIVA e arts. 5o e 89o do CPCI.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não merece provimento,
uma vez que tem de haver coincidência entre as vias escolhidas pela
impugnante e a utilizada pelo tribunal para apreciar a validade do
acto tributário, e a fundamentação do acto não é a que a Rte refere
e ataca, sendo que, na falta de vício do acto de conhecimento oficioso,
a impugnação não pode deixar de improceder.

O tribunal recorrido, depois de reconhecer erro de direito em que
teria incorrido a sentença recorrida ao concluir ter sido intempestiva
a impugnação do volume de negócios interposta pela impugnante,
acabou por decidir-se pelo improvimento por não dispor de elementos
que lhe permitam “saber se a alteração do volume de negócios de
que resultou a liquidação impugnada proveio da venda ou não pelo
contribuinte de chifres, sangue, gorduras, pelas de bovino e enchidos
de suíno, ou da venda de carne limpa”.

E isto porque o acto recorrido não está fundamentado e do vício
não pode conhecer o tribunal, por não ter sido alegado.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

A 1a Repartição de Finanças de Guimarães procedeu à rectificação
das declarações de IVA de Albertina Ribeiro Lopes, respeitantes ao
período de 1.5.86 a 31.12.86, com base na diferença entre o volume
de negócios fixado para efeito de contribuição industrial e as vendas
registadas. Fixou essa diferença em 800 000$00.

Da liquidação efectuada, verificou-se que 500 000$00 eram tribu-
tados à taxa de 8 % e 300 000$00 à taxa de 16 %, o que originou
de imposto em falta a quantia de 88 000$00, a que acresce 20 741$00
de juros compensatórios.
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O acto de liquidação foi fundamentado do seguinte modo: “imposto
liquidado com base no volume de negócios (de 800 000$00), diferença
entre o volume de negócios calculado nos termos do art. 66o do Código
da Contribuição Industrial e não contestado e o declarado, de har-
monia com as instruções transmitidas pela circular no 24 272, de
26.3.87, do Serviço do Imposto Sobre o Valor Acrescentado”.

Desde a petição inicial que a Rte vem a sustentar nos autos que
não exerce a actividade de comercialização de certo tipo de bens
(chifres, sangue, gorduras, peles de bovino e enchidos de suíno), mas
tão-só a da venda de carne limpa, e que é àquela que se reporta
o volume de negócios o pretensamente encontrado em falta na sua
declaração pela Administração e que deu azo à liquidação impugnada.

Ao conhecimento de tal matéria o tribunal recorrido não reco-
nheceu o obstáculo da preclusão que o tribunal da 1a instância houvera
verificado, considerando que a mesma cabia na impugnação conten-
ciosa da liquidação, atento o princípio da impugnação unitária já
decorrente do art. 268o/3 da CR e do art. 62o do ETAF e que viria
a receber consagração na redacção que ao art. 86o do CIVA veio
a ser dada pelo DL 198/90, de 19.6.

A questão continua a colocar-se a este tribunal, mau grado não
interessar o objecto do recurso, face ao carácter oficioso do conhe-
cimento da caducidade do direito de agir contenciosamente, que en-
tronca no art. 333o do CCivil.

Na sequência do acto administrativo que o probatório deu como
verificado – liquidação oficiosa adicional decorrente da rectificação
das declarações de IVA da Rte, levada a efeito nos termos do art. 82o

do CIVA – resulta que a presente impugnação é da fixação definitiva
do imposto, sem intervenção das comissões distritais de revisão, re-
gulada naquele preceito, nos arts. 84o e 85o, e se funda na previsão
do art. 86o, na redacção anterior à vigência do DL 198/90, de 19.6.

Ora, o procedimento está sujeito ao prazo de caducidade assinado
pelo seu no 2, que é de 8 dias a contar da data da notificação da
liquidação do imposto, levada a efeito nos termos e para os fins do
art. 27o.

A jurisprudência deste tribunal tem sido unânime neste ponto (Acs
de 6.12.91, rec. 13 588, de 6.5.92, rec. 13 754), entendendo não apli-
cável ao caso o prazo de 90 dias, do art. 90o (Ac. de 22.9.93, rec. 16 103),
e considerando não enfermar de inconstitucionalidade o segmento
da norma que assina o prazo referido (Ac. de 6.10.94, rec. 17 421)
e dando como inovadora, que não interpretativa, a nova redacção
introduzida pelo diploma de 90 (último aresto citado).

Recorde-se que o referido prazo é substantivo e de caducidade,
de contar nos termos do art. 279o do CCivil, sem que lhe sejam des-
contados os sábados, domingos e feriados, como acontece com os
prazos judiciais nos termos do art. 144o/3 do CPCivil (Ac. desta Secção,
subscrito por todos os juízes, de 12.10.88, rec. 4759).

É este asserto de seguir e de aplicar no caso, sendo de julgar ex-
temporânea e, por isso, improcedente a impugnação, se o prazo alu-
dido tiver sido ultrapassado aquando da apresentação da petição da
impugnação a 21.4.88, contado aquele da notificação prevista nos
arts. 85o e 27o do CIVA., e se não vingar a pretensão da Rte na
2a instância.

Simplesmente, a data em que tal notificação foi efectuada não cons-
ta do probatório do acórdão recorrido, pelo que a este tribunal, im-
pedido por falta do elemento de facto (de que não pode conhecer -
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art. 21o/4) de julgar a final a causa, só resta decidir mandar julgar
novamente a causa de harmonia com o direito definido quanto à
caducidade do procedimento e com o suporte fáctico referido, o que
se determina nos termos dos arts. 729o/3 e 730o/1 do CPCivil, aplicáveis
ex vi do art. 2o/f) do CPTributário.

Restará ainda ao Tribunal Tributário de 2a Instância reapreciar
segundo aqueles parâmetros, a tomada de posição da Rte no recurso
para si interposto, quando sustente, por via argumentativa que não
colida com a referida asserção, a tempestividade da impugnação.

Termos em que se revoga o acórdão recorrido, ordenando-se que
os autos baixem à 2a instância para que esta conheça de novo do
recurso para si interposto, nos termos que vão expostos.

Sem custas neste tribunal.

95-1-18. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo-Relator — Domin-
gos Brandão de Pinho — Luís Filipe Mendes Pimentel. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Sisa. Entrada em vigor da lei. Data da publicação da lei no
Diário da República. Distribuição do Diário da República.
Lei mais favorável ao contribuinte.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No caso do Diário da República não ser distribuído na
data que dele consta, considera-se feita a publicação
quando for distribuído pelos assinantes ou ficar acessível
aos cidadãos em geral.

2 — Salvo disposição em contrário, a lei tributária não se
aplica, retroactivamente, ainda que seja mais favorável
ao contribuinte.

RECURSO N.o 18.508 em que é recorrente Ministério Público e
recorrido José Augusto Sacadura Garcia Marques e Fazenda Pú-
blica e de que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr.RODRIGUES
PARDAL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

José Augusto Sacadura Garcia Marques, Procurador-Geral-Adjun-
to, c.f. 113051964, residente na R. Ernesto Costa, Lote 1533, 1o Esqo,
1600, veio interpor impugnação judicial da resolução definitiva da
reclamação ordinária no 040005.o/91, sobre a sisa que lhe indeferiu
o pedido de isenção requerido, nos termos seguintes:

Em 2.1.91, pagou sisa devida pela aquisição de uma fracção au-
tónoma pelo preço de 6.800.000$, do montante de 40.000$ [art. 11,
no 22 do Cod. da Sisa (Redacção da Lei 101/89, de 29/12)].
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Todavia, a L 65/90, de 29.12, veio elevar para 7.000.000$ o patamar
da isenção, pelo que tem o direito à restrição de 40.000$.

Não aceita a interpretação de que a L 95/90, embora datada de
28.12, só foi distribuído em 28.1.91, por isso, entrou em vigor em
2.2.91, porque era conhecida a alteração prescrita na Lei do Orça-
mento, daí que, de caso pensado efectuara.

O digno representante da Fazenda Pública não respondeu à matéria
da impugnação.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
a impugnação não merece provimento.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância — 1o Juízo de
Lisboa — julgou a impugnação procedente por entender que o art.
27, no3, da L 65/90, de 28.12, produz efeitos a partir de 1.1.91, pois
é à data da publicação do diploma que se deve atender e não à
data do início da sua distribuição.

O distinto representante do Ministério Público interpôs recurso
(arts. 167, 169 e 174 do CPT) para este STA, formulando as conclusões
seguintes:

1. A publicação de um acto normativo é requisito da sua eficácia
jurídica.

2. Existe uma presunção legal de coincidência cronológica entre
a data constante de um diploma e a do dia em que é distribuído
o Diário da República que o contém (art. 1, no 3, da Lei 6/83, de
29.7).

3. Ilidida esta presunção (por qualquer meio de prova admissível
em processo tributário) deve considerar-se que a data da publicação
do diploma é a correspondente ao dia em que se realizou a distribuição
do Diário da República.

4. A Lei 65/90 (que aprovou o OE para 1991) consta do Diário
da República de 28.12.90, o qual só foi distribuído em 28.1.91.

5. A luz das conclusões 1a e 3a, a publicação do diploma ocorreu
em 28.1.91 e a sua vigência iniciou-se, após o decurso da vacatio
legis o art. 11, no 22 CSISSD (na redacção conferida pelo art. 27
da L 101/90, de 28.12) que prescrevia como limite de isenção de
sisa a quantia de 6.000.000$.

7. A liquidação foi efectuada mediante aplicação à parte excedente
do preço da taxa de 5% estabelecido no art. 33, no 2, do CSISSD
(redacção conferida pelo art. 27, da Lei 101/89, de 29.12, vigente
à data do acto tributário e da transmissão).

O impugnante não contra-alegou.
8. O acto tributário impugnado obedeceu à legislação vigente à

data da sua prática, pelo que deve ser mantido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto.
a) O impugnante procedeu ao pagamento da sisa de 40.000$ em

2.1.91, através do conhecimento no 5/25.
b) Tal sisa referia-se à compra que, por 6.800.000$ fez a António

Carlos Carvalho Santos da fracção autónoma designada pela letra
B que constitui a cave esquerda do prédio urbano sito na Rua A,
lote 1533 à Quinta das Mouras, inscrito na matriz predial urbana
sob o art. 599.

c) Sabedor de que nas precedentes leis, que haviam aprovado os
Orçamentos do Estado para os anos diferentes, se havia procedido
à modificação das condições de isenção de sisa, e informado de que
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identicamente se prescrevia na lei que aprovava o Orçamento para
o ano de 1991, o impugnante, de caso pensado, efectuou o pagamento
da sisa em 2.1.91 e marcou a data da celebração da escritura para
4 do referido mês.

2. Mostram os autos que o problema a decidir, neste recurso, con-
siste em saber quando entra em vigor uma lei: se na data corres-
pondente à sua publicação no Diário da República ou se tal data
não coincidindo com a publicação — esta verificou-se muito poste-
riormente — tem de ter-se em conta a data da distribuição do Diário
da República.

Que se saiba, a primeira vez que tal questão teve discussão nos
tribunais tributários, diz respeito à entrada em vigor do Código da
Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações (aprovado pelo DL
41959, de 24.11.958). Porém, o Diário do Governo só foi distribuído
em 5.12.958. Daí a necessidade de saber se o mencionado Código
entrara em vigor no dia 30.11.958 ou em 11.12.958.

O Supremo Tribunal Administrativo (2a Secção — Contencioso das
Contribuições e Impostos) por acórdão de 20.2.63 — recurso no 14.725
(no Apêndice ao Diário do Governo no 296, de 16.11.93, p. 26/27)
decidiu: «. . . e dado que a data da publicação de uma lei não é
a que figura no jornal oficial onde é inserta, mas sim a data em
que esse jornal é posto à disposição do público, pois sucede por vezes
mediarem vários dias entre as duas datas, e ”publicar” não significa
”inserir” ou ”imprimir” mas ”fazer saber ao público”, ”dar a conhecer
a todos” (do latim publicare, tornar público), tem de entender-se
que o DL 41969 só começou a vigorar em 11.12.95...» (também pu-
blicado nos AD, II, 17, p. 676 e Rev. Dir. Fiscal 15, p. 161, e Jornal
do Foro, 28, 148-149 (1964) p. 316; v. no mesmo sentido, os acórdãos
de 19.1.66 recurso no 15.301 — no Apêndice citado no 164, de 24.5.968,
p. 9, e AD 52, p. 479; do Tribunal Pleno de 14.5.70 — recurso no

1817 — no Apêndice de 16.3.72, p. 218 e AD 106, 425; 8.3.79 no
AD 211, 569; 9.3.83 nos AD 262, 1187; 14.12.83, nos AD, 272-273,
103; 9.2.84, AD, 270, 741; de 5.6.91 — recurso no 13128; acórdão
do Tribunal Pleno de 26.11.95 — rec. 15.165, nos AD 299, p. 1364;
Pareceres da Procuradoria-Geral da República nos 265/78, de 1.3.79,
no BMJ, 290, 115; 5/84, de 10.1.85, no DR, II, 234, de 11.10.85, p.
9473; Professor Doutor J.J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional,
5a ed. Coimbra, Almedina, 1991, p. 962.

Ora, aplicando esta doutrina ao caso sub judice verifica-se que
a Lei 65/90 (OE de 1995) consta do Diário da República de 28.12.90
o qual só veio a ser distribuído em 28.1.91. A sisa foi paga em 2.1.91,
por isso, ainda era regulada pelo art. 33 do Código da Sisa (redacção
da Lei 101/89, de 29.12) — ver Lei do Enquadramento do Orçamento
do Estado (arts. 15 da Lei 40/83, de 13.12 e 15 da Lei 6/91, de 20.2).

Está-se perante um imposto de obrigação única cuja liquidação
e pagamento tem lugar de uma só vez e no momento assinalado
pela lei (v. arts. 10 e 47 do CMSISSD). Verificado o facto tributário
— a transmissão — a lei a aplicar é a que estiver em vigor nesse
no momento (v. Fernando Sainz de Bujanda, Lecciones de Derecho
Financiero, 9 ed., Universidad Complutense, Facultad de Derecho,
Seccion de Publicaciones, Madrid, 1991, p. 285).

Quer dizer: a liquidação e pagamento da sisa foram efectuadas
de acordo com a lei em vigor nesse momento — ou seja a taxa prevista
no art. 33, no 2 do Cód. da Sisa, com a redacção vigente — dada
pelo art. 27 da L 101/89, de 29.12) ou seja a liquidação é legal, pois



188

a redacção dada pela Lei 65/90, de 28.12, devido ao facto do Diário
da República só ter sido distribuído em 29.01.91, só entrou em vigor
em 2.02.91.

3. Ao contrário do que acontece em direito penal (art. 2, no 4,
do CP) em direito fiscal (não penal) não é aplicável a lei mais favorável
retroactivamente ao contribuinte (v. Vitor Faveiro, Noções de Direito
Fiscal Português, I vol., Coimbra Editora, 1984, p. 322; José Luis
Peres de Ayala e Eusébio Gonzalez, Curso de Derecho Tributário,
Tomo I, 4a ed. EDERSA, Madrid, 1986, p.74; Professor Doutor Tei-
xeira Ribeiro, Rev. Leg. Jur. 106, p. 74/75; 107, p. 283; ac. de 23.3.89
— rec. 5289 — nos AD 335, p. 1359; 29.10.91 — recurso no 13.392;
de 2.12.93 — recurso no 15.622.

Quer dizer: salvo disposição em contrário, a lei tributária não pode
aplicar-se, retroactivamente, ainda que seja mais favorável ao con-
tribuinte (V. F. Pinto Fernandes, Nuno Pinto Fernandes, Código do
Imposto Municipal da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações,
anotado e comentado, 3a ed., Rei dos Livros, Lisboa, 1993, p. 173/174).

4. Em face do exposto, a sentença recorrida não pode manter-se
por não ter feito correcta interpretação e aplicação da lei.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, revogar a sentença recorrida, julgando-se a impug-
nação improcedente, mantendo-se a liquidação impugnada.

Só são devidas custas na 1a instância (v. art. 3 da Tabela de Custas
no STA).

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (re-
lator) — Júlio António Ferreira Tormenta — José Jesus Costa.

Acórdão de 18 e Janeiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Cobrança do imposto no processo
de transgressão.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na vigência do CPCI havia impostos que eram liquidados
e cobrados no processo de transgressão.

2 — Até à entrada em vigor do CPT, o processo de transgressão
era o meio idóneo para a liquidação e cobrança dos
impostos que a lei determinar.

Recurso n.o 18.668 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Humberto Cordeiro e de que foi RELATOR o Exmoo. Conso.
Dro. RODRIGUES PARDAL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

O digno representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tri-
butário de 1a instância de Lisboa - 2o Juízo - interpôs recurso para
este Supremo Tribunal (art. 32, no 1, alínea b), do ETAF) da decisão
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do Mo. Juiz daquele Tribunal que nos termos do art. 27, no 1, alínea b)
do DL. 433/82, de 27.10, aplicável subsidiariamente conforme o art. 4,
no 2, do RJIFNA e no seguimento da Jurisprudência do STA - cfr.
por todos o acórdão de 24-03-93, recurso no 15.002 - julgou extinto,
por prescrição o procedimento judicial, formulando as conclusões
seguintes:

1. A multa fixada nos autos encontra-se prescrita ao abrigo do
disposto no art. 27 do DL. 433/82, de 27.10, por se tratar de disposição
mais favorável ao arguido, ex vi art. 2 do Cód. Penal.

2. Por força do disposto no respectivo Código a que o imposto
e juros compensatórios foram liquidados nos autos, cumulativamente
com a multa.

3. A multa é uma figura jurídica completamente diferente do im-
posto e juros compensatórios.

4. O processo de transgressão é um todo, quer compreenda apenas
a multa, quer compreenda imposto, juros compensatórios e multa
cumulativamente.

5. Foi violada a norma contida no art. 117 do CPCI.
6. O Juiz a quo violou o dever legal de ordenar as diligências

necessárias para cobrança do imposto e juros compensatórios e, em
consequência, proferir sentença condenando o arguido, quanto a esta
parte, ex vi alínea a) do art. 104 do CPT, embora julgando prescrita
a multa.

Nestes termos, .... requere .... se dignem conceder provimento ao
recurso, revogando o despacho recorrido, ordenando-se a condenação
do arguido no pagamento do imposto.

O arguido não contra-alegou.
O distinto representante do Ministério Público é de parecer que

o recurso merece provimento, por o processo de transgressão, nos
termos dos arts. 104 e 117 do CPCI, serve não só para sancionar
a infracção fiscal mas também para exigir o imposto devido, uma
vez que a prescrição da infracção fiscal faz cessar apenas o proce-
dimento judicial relativo à infracção devendo o processo de trans-
gressão prosseguir seus termos para a prolacção de decisão sobre
o pedido de condenação no pagamento do imposto nela liquidado
(houve omissão de pronúncia).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Da análise dos autos, apura-se que em 17.5.83, foi levantado

auto de noticia contra Humberto Cordeiro, residente no Alto da Boa-
vista, 12, desta cidade de Lisboa, por se verificar que não pagara
o imposto de compensação relativo ao 4o trimestre de 1987, incidente
sobre o veículo ES-44-44 que consumia combustível diferente da ga-
solina, constituindo tal falta infracção ao disposto nos arts. 10 e 11
do Regulamento do Imposto de Compensação - RIC - aprovado pelo
DL. 354-A/82, de 4 e 9, punida pelo art. 22 do mesmo Regulamento
com a multa fixada (fls. 5 em 31.500$00 e o imposto de 10.500$00).

O arguido não pagou, não contestou nem requereu a produção
de qualquer prova.

A decisão recorrida, nos termos do art. 27, no 1, alínea b), do
DL. 433/87, de 27-10, aplicável por força do art. 4, no 2, do RJIFNA
e no seguimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Adminis-
trativo - cfr. por todos o acórdão de 24.03.93 . recurso no 15.002, julgou
extinto, por prescrição o procedimento judicial.

A Fazenda Pública concorda que a fundamentação do despacho
tem relevo apenas e, tão-só, quanto à multa, recorrendo quanto ao
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imposto em causa que deve ser cobrado no processo de transgressão
a correr no juízo recorrido.

O distinto representante do Ministério Público opina pelo pro-
vimento do recurso.

2. Do que acaba de referir-se resulta que a questão a resolver,
neste recurso, consiste em saber se o imposto liquidado conjuntamente
com a multa no processo de transgressão é ou não cobrado através
do referido processo.

Sabe-se que na vigência do CPCI, havia impostos que eram li-
quidados e cobrados no processo de transgressão - quando houver
omissão ou erro na liquidação da contribuição ou imposto por facto
imputável ao arguido e não puder ser reparada por liquidação efec-
tuada em conformidade com as leis de tributação (art. 104, alínea a);
v. arts. 117, 122 § único, 138 e 140).

Com a entrada em vigor do CPT - 1.07.91 - é que todos os impostos
passaram a ser, sempre, liquidados fora do processo de contra-or-
denação fiscal (art. 8 do DL. 154/91, de 23-4).

Ora, no caso em apreço, a situação real reporta-se a período anterior
à entrada em vigor do CPT: o processo transgressão foi autuado em
16.5.83 o imposto em causa - imposto de compensação - 10.500$00 - é,
nos termos do art. 34 do Reg. do Imp. de Compensação cobrado
no processo de transgressão fiscal.

No caso sub judice, o imposto em causa foi liquidado no processo
(arts. 104, alínea a), 117, 122, § único, 138 e 140 do CPCI) e, nos
termos do art. 34 do Reg. do Imp. de Comp., é cobrado nestes autos.

Acontece ainda que o RJIFNA (DL. 20-A/90, de 15.1) só se aplica
aos factos praticados após a sua entrada em vigor (art. 2 do
DL. 20-A/90) pelo que a infracção em apreço e ainda processada,
nos termos previstos no CPCI (art. 103 e segts.) ou seja através do
processo de transgressão.

3. Não há dúvidas de que a infracção descrita nos autos é apreciada
no processo de transgressão.

O procedimento para a aplicação da multa está prescrito (art. 27,
no 1, alínea b), do DL. 433/92) como foi decidido.

Nesta parte, a Fazenda Pública não levanta qualquer questão.
A sua discordância, constante do recurso, é quanto ao imposto

de compensação em causa, por entender que deve ser cobrado no
processo de transgressão (art. 34 do RIC) e que é o Mo. Juiz a quo
que deve apreciar se o imposto em causa é ou não devido.

No caso em apreciação, o Mo. Juiz recorrido não se pronunciou
sobre o imposto liquidado limitou-se a julgar prescrito, por prescrição
o procedimento judicial (arts. 27, no 1, alínea b), do DL. 433/82).
Não se referiu ao imposto liquidado no processo. Não basta determinar
que os autos prossigam para a cobrança do imposto em dívida. É
necessário averiguar se o imposto de compensação em causa é ou
não devido, uma vez que tal imposto é cobrado no processo de trans-
gressão (art. 34 do RIC).

Como muito bem refere o distinto representante do Ministério
Público, a situação descrita nos autos é anterior à vigência do RJIFNA
(DL. 20-A/91, de 15.1) e art. 11 do DL. 154/91, de 23.4, e, por isso,
ainda é aplicável a tramitação processual constante do CPCI, daí
que a exigência do imposto compensação tinha de ser apreciada no
processo de transgressão.

4. Em face ao exposto o recurso merece provimento, do que o
processo de transgressão tem de prosseguir seus legais termos.
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Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, deve o processo de transgressão prosseguir seus
legais termos.

Não são devidas custas.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui presen-
te, Jorge Manuel Lopes Rocha.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

RECURSO No 18.714 de que é recorrente o Ministério Público e
recorrido BP Portuguesa, S. A. e Fazenda Pública e de que foi
RELATOR o Exmoo. Conso. Dro. COELHO DIAS.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. O Exmoo. Magistrado do Mo Po, junto do 4o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, inconformado com a sentença
de fls. 127, proferida em 30.6.94, na qual se julgou procedente a
impugnação que ”B. P. Portuguesa, S. A.” deduzira contra a liquidação
de imposto de capitais, no montante de 5.526.689$00, com fundamento
em inexistência de facto tributário, daquela decisão veio interpor re-
curso para este STA, assim concluindo a respectiva alegação:

”6.1. Discute-se nos autos se as importâncias transferidas pela autora
para outra empresa do grupo como contra prestação de informações
tecnológicas recebidas, devem ser qualificadas como rendimentos pre-
vistos na última parte do estatuído no no 10 do art. 5o do C.I.Cap.
e, como tal, passíveis de imposto.

6.2. A autora, na petição inicial, sustentara a tese que tais im-
portâncias, traduzindo tão-só a sua quota-parte das despesas efec-
tuadas, não se integram no âmbito de previsão do no 10 do art. 10o,
cit., devendo, por conseguinte, ser anulada a liquidação do imposto
de capitais que sobre essas mesmas importâncias incidira.

6.3. A sentença julgaria a liquidação do imposto ilegal, por violação
da norma de incidência pessoal estabelecida no art. 2o do C.I.Cap.
e, nessa medida, daria procedência à acção.

6.4. A autora, na qualidade de devedora dos rendimentos, com
sede em Portugal, estava legalmente obrigada a proceder à retenção
e pagamento do imposto, nos termos dos artso. 40o, 41o e 42o do
C.I.Cap.

6.5. Ao decidir-se, na sentença, que a autora não se encontrava
pessoalmente sujeita ao imposto, resultaram violadas as disposições
conjugadas da segunda parte do art. 2o, da última parte do no 10
do art. 6o, do art. 8o e dos artso. 40o e ss, todos os artigos do C.I.Cap.

6.6. Não é feito apelo à Convenção sobre Dupla Tributação ce-
lebrada entre Portugal e o Reino Unido aprovada pelo DL. 49497,
de 24/7/68, não se cuidando da sua eventual aplicação.

6.7. A douta sentença recorrida não decidiu, por outro lado, da
questão da incidência real do imposto, no caso dos autos (supra,
6.2 e 6.3).
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6.8. A questão referida no número anterior teria de ser conhecida
e decidida.

6.9. Verifica-se, deste modo, causa de nulidade da sentença (CP.Ci-
vil, art. 668o, no 1, al. d), primeira parte).

6.10. Deve, por consequência, anular-se a sentença, determinan-
do-se que seja proferida uma outra em que a questão venha apreciada.

6.11. Na hipótese, porventura, de, em sede de recurso, se conhecer
da questão, deverão as importâncias pagas pela autora, como con-
traprestação das informações tecnológicas recebidas, qualificar se co-
mo rendimentos para os efeitos previstos na última parte do no 10
do art. 6o do C.I.Cap.

6.12. Deve, na hipótese considerada, ser revogada a sentença na
parte em que julgou ilegal a liquidação por a autora não se encontrar
pessoalmente sujeita à incidência do imposto, declarar-se as impor-
tâncias pagas passíveis de imposto, nos termos da última parte do
no 10 do art. 6o, cit., e, firmada a legalidade da liquidação, julgar-se
a impugnação improcedente”.

1.1. Contra-alegou a recorrida ”B. P-Portuguesa, S. A.”, a fls. 153,
concluindo, em síntese, pela inverificação da arguida nulidade da sen-
tença, que deveria ser mantida por ter aplicado correctamente a lei.

1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Vem arguida no recurso, como vimos, a nulidade da sentença

por omissão de pronúncia - art. 668o, 1, d), primeira parte, do CP.Civil
porquanto nela não teria sido decidida a questão da incidência real
do imposto de capitais cuja liquidação foi impugnada, precisamente
com fundamento na inexistência de facto tributário.

Ora, conforme se vê da decisão sob censura, a Mma. Juíza fixou
como questão a decidir a de saber se as importâncias transferidas
pela impugnante para a BP Internacional ”constituíram um rendi-
mento proveniente da cedência temporária e a título oneroso de ser-
viços e ou informações respeitantes a uma experiência adquirida no
sector industrial, comercial ou científico, importâncias essas que, se
a resposta a tal questão fosse positiva, seriam tributadas em imposto
de capitais - secção B, nos termos do art. 6o, no 10o (última parte)
do C.I.Capitais; caso a resposta a tal questão fosse negativa ”... es-
taremos perante uma liquidação ilegal, por os factos que lhe deram
origem não estarem previstos naquela norma de incidência real ou
na norma de incidência pessoal (art. 2o do C.I.C)”.

Seguidamente, depois de transcrever os artos. 1o, 7o e 6o, no 10,
e de mencionar o disposto no art. 19o, todos do C.I.Capitais, concluiu,
face ao neles preceituado que:

”1o A cedência temporária e a título oneroso da prestação de ser-
viços e informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector
industrial, comercial ou científico, é tributada em Imposto de Capitais,
Secção B, nos termos da parte final do no 10, do art. 6o, a não ser
que se trate de uma transferência definitiva;

2o Sobre os rendimentos resultantes dessa cedência incide Imposto
de Capitais - Secção B (vide art. 1o e art. 6o, no 10);

3o Ponto é que o sujeito passivo desse imposto seja o titular ou
o beneficiário desse rendimento, atento o disposto no art. 2o do Código
do Imposto de Capitais;

E, defendendo que a haver um titular desses rendimentos ele só
poderia ser a ”BP Internacional”, por ter recebido da impugnante
as importâncias incidentes do imposto, sendo aquela sociedade, e
não a impugnante, a beneficiária de tais importâncias, concluiu ve-
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rificar-se ilegalidade da liquidação, por violação da norma de inci-
dência pessoal do art. 2o do C.I.Capitais, consequentemente anulando
a liquidação em causa.

Constata-se, pois, que na sentença se equacionou a questão da
existência do facto tributário, à luz dos arts. 1o e 6o, no 10o, do C.I.Ca-
pitais, única que tinha sido colocada pela impugnante, não se de-
cidindo, porém, tal questão, porquanto se entendeu que, qualquer
que fosse a respectiva solução, sempre haveria ilegalidade da liqui-
dação por errada incidência pessoal, nos termos expostos - cfr. as con-
clusões finais, a) e b), da sentença.

Ora, nos termos dos arts. 668o, 1, d), primeira parte, do CP.Civil,
e 144o, 1, do CPT, a sentença é nula, por omissão de pronúncia,
quando o juiz deixe de apreciar questões de que devesse conhecer,
nulidade essa que sanciona o incumprimento do dever imposto pelo
no 2 do art. 660o do CP.Civil - o juiz deve resolver todas as questões
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas
cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras (Cfr. J.
Rodrigues Bastos, ”Notas ao Cód. Proc. Civil”, vol. III, pág. 247,
e Ac., deste STA, de 12.1.94, rec. 16.221).

Na sentença sob censura, porém, o julgador equacionou a questão
que lhe fora colocada pela impugnante, não a decidindo por entender
estar prejudicada pela solução a que chegou quanto à questão da
incidência pessoal, questão esta, aliás, não suscitada pela impugnante.

Assim, não estamos perante omissão de pronúncia, constitutiva de
nulidade da sentença, mas sim dum erro de julgamento, pois que,
efectivamente, como veremos, nem existe uma relação de prejudi-
cialidade, nem a questão da incidência pessoal foi correctamente de-
cidida (cfr. A. dos Reis, ”Código P.Civil anot.”, vol. V, pág. 143).

A impugnação foi deduzida, como vimos, unicamente com fun-
damento na inexistência de facto tributário.

O acto tributário baseia-se numa situação de facto ou de direito,
concreto, prevista abstracta e dificilmente na lei fiscal como geradora
do direito ao imposto a qual é, portanto, o pressuposto de facto ou
facto gerador da imposição (cfr. A. de Sousa e Silva Paixão, ”CPT,
Comentado e Anot.”, 2a Ed., pág. 92, citando Cardoso da Costa),
sendo as normas fiscais, que o definem em cada diploma, normas
de incidência real.

O sujeito passivo daquela imposição, ou obrigação fiscal, é de-
terminado pelas normas de incidência pessoal.

E, logicamente, sem facto tributário, facto gerador da obrigação
fiscal, não pode existir incidência pessoal, pelo que esta, ou seja,
a determinação do sujeito passivo, pressupõe a prévia existência do
facto tributário.

Assim, contrariamente ao decidido na sentença, a questão da ine-
xistência de facto tributário não pode considerar-se prejudicada por
qualquer decisão em sede de incidência pessoal, pelo que da primeira
haveria que conhecer.

E, por outro lado, da conjugação dos arts. 2o, 40o e 42o do C.I.Ca-
pitais, à impugnante cumpria, como fez, no pressuposto de ser devido
o imposto de capitais, a retenção e entrega ao Estado da importância
desse tributo, pelo que não houve violação da norma de incidência
pessoal, contrariamente, também, ao decidido.

A sentença recorrida violou, portanto, as referidas normas, pelo
que não pode manter-se na ordem jurídica.
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3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
decisão recorrida, para que outra seja proferida em que se conheça
do fundamento da impugnação.

Custas pela recorrida ”B.P. Portuguesa, S. A.”, fixando-se a pro-
curadoria em 50 %.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — João José Coelho Dias - Re-
lator — Benjamim Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 18 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Fundamento. Matéria de facto. Incom-
petência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No concernente aos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, a competência do tribunal
superior é determinada em função do fundamento do
recurso respeitar “exclusivamente” a matéria de direito,
ou não.

2 — Incluída questão de facto no objecto do recurso, o fun-
damento deste não radica só no campo do direito, e
daí que a competência para o respectivo conhecimento
caiba ao Tribunal Tributário de 2a Instância e não ao
Supremo Tribunal Administrativo — Secção de Conten-
cioso Tributário.

Recurso no 18.745. Recorrente: Ministério Público; Recorrida: Gráfica
Boa-Nova, Lda. e Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo.
Dr. Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

O representante do Ministério Público junto do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (6o Juízo) recorre da sentença do Meritíssimo
Juiz desse Tribunal, de 15.11.93, que julgou totalmente improcedente
a oposição que “Gráfica Boa-Nova, L.da”, deduzira à execução fiscal
contra ela pendente, sob o no 6307/85, para cobrança coerciva de
dívida proveniente do imposto de transacções relativo ao ano de 1980.

Na sua alegação, o recorrente formula estas conclusões:
“1a. A sociedade executada não foi representada legalmente durante

o período da ocupação do seu estabelecimento por qualquer colectivo
ou comissão de gestão;

2a. A sociedade executada é parte ilegítima na execução porquanto,
durante o período a que respeita a dívida, não teve a posse dos bens
que a originaram, em virtude de ocupação da empresa pelos tra-
balhadores (arto 176o al. b) CPCI);
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3a. É irrelevante para a verificação do fundamento legal enunciado
na conclusão antecedente, em caso de ocupação da empresa pelos
trabalhadores, que a dívida exequenda não provenha de imposto sobre
o uso e fruição dos bens que a originaram;

4a. A sentença recorrida violou, por erro de interpretação, a dis-
posição do arto 176o al. b) CPCI (actualmente arto 286o no 1 al. b)
CPT).

Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a sen-
tença recorrida ser revogada e substituída por outra, que julgue a
oposição procedente, por provada, com fundamento na ilegitimidade
da oponente . . .”.

Não houve contra-alegação.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Perante a posição do recorrente, em divergência relativamente à

sentença recorrida, é de suscitar a questão – de conhecimento oficioso
e com prioridade sobre qualquer outra – atinente à competência deste
Supremo Tribunal Administrativo, através da sua Secção de Con-
tencioso Tributário, para o julgamento do presente recurso.

Pertinentemente, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
(Decreto-Lei no 129/84, de 27 de Abril) dispõe:

– “A Secção de Contencioso Tributário (do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo) apenas conhece de matéria de direito nos processos ini-
cialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância . . .”
(arto 21o, no 4);

– “Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer . . . dos
recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância, com exclusivo fundamento em matéria de direito” [arto 32o,
no 1, alínea b)];

– “Compete ao Tribunal (Tributário de 2a Instância) conhecer . . .
dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, salvo
o disposto na alínea b) do no 1 do artigo 32o” [arto 41o, no 1, alínea a)];

O conteúdo dos referenciados e transcritos preceitos foi vertido
no arto 167o do Código de Processo Tributário, tal como segue:

“Das decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe recurso,
no prazo de 8 dias, a interpor . . . para o Tribunal Tributário de
2a Instância, salvo se a matéria for exclusivamente de direito, caso
em que cabe recurso no mesmo prazo para a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo”.

Do patenteado resulta que, no concernente aos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, a competência
do tribunal superior é determinada em função do recurso respeitar
“exclusivamente” a matéria de direito, ou não.

E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria con-
trovertida levada às conclusões da alegação do recurso – onde se fixa
o objecto deste e se delimita o seu âmbito – pois é precisamente
na divergência em relação ao decidido que o recurso encontra o seu
fundamento.

Por outras palavras, a tarefa ditada pela necessidade de, antes do
mais, fixar a medida da jurisdição, ou seja, a competência do tribunal
de recurso em função do “quid disputatum” exposto pelo recorrente
(Ac. STA, de 7-11-1990, Rec. no 12707), terá em vista apurar, apenas,
se o recurso foi interposto “com exclusivo fundamento em matéria
de direito”, ou não, ficando vedada, nesta sede averiguativa, a pro-
núncia acerca do mérito do recurso ou da justeza dos seus funda-
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mentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para tanto
competente.

Ora, na espécie dos autos, o recorrente afronta a sentença recorrida
também no campo da factualidade que considera pertinente à ade-
quada solução de direito.

Na verdade e concretizando: nas conclusões da alegação de recurso
vem sustentado, além do mais, que “a sociedade executada não foi
representada legalmente durante o período da ocupação do seu es-
tabelecimento por qualquer colectivo ou comissão de gestão” e que
“. . . durante o período a que respeita a dívida, não teve a posse
dos bens que a originaram, em virtude de ocupação da empresa pelos
trabalhadores”, tais factos, porém, não foram dados como provados
na sentença em crise, a qual, no ponto, apenas registou que “corre
termos . . . o processo executivo . . . para cobrança de imposto de
transacções referente ao ano de 1979 . . .”, que “a 5.11.1975, em
reunião havida no Ministério do Trabalho . . . foi . . . declarado e
exarado na respectiva acta “. . . não permitir a entrada a partir desta
data nas instalações da firma aos sócios e gerentes” e que “por sentença
de 7.10.83 . . . foram julgadas válidas as declarações de transacção
e desistência constantes da acta de julgamento elaborada a 7.7.83,
entre as quais “. . . o Réu Colectivo de Trabalhadores restitui à Autora
a respectiva empresa e estabelecimento tipográfico que explorava”.

Por conseguinte, instalada a controvérsia no domínio em evidência,
o recurso tem por fundamento também matéria de facto.

Sendo assim, e nos termos das atrás mencionadas disposições legais,
a competência para o conhecimento de um tal recurso – que não
versa “exclusivamente” matéria de direito – cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância e não ao este Supremo Tribunal Administrativo.

Pelo exposto, acorda-se em declarar esta Secção incompetente, em
razão da hierarquia, para o julgamento do presente recurso, sendo
competente, para esse efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas, por isenção do recorrente, Ministério Público.

Lisboa, 18 de Janeiro de 1995. — Manuel Fernando dos Santos
Serra (Relator) — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Mar-
tins.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Imposto de compensação. Infracções ao Regulamento do Im-
posto de Compensação. Prescrição do procedimento.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O imposto de compensação, de acordo com o art 43o

no 1 da Lei 65/90, de 28/12, foi eliminado da ordem
jurídica a partir de 1 de Janeiro de 1991.

II — As infracções ao Regulamento de Imposto de Compen-
sação aprovado pelo Dec.lei 354-A/82 de 4 de Setembro,
cometidas até 31/12/90 não foram afectadas pela referida
Lei 65/90.
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III — Se a infracção àquele Regulamento foi cometida em
30/6/85 e o auto de notícia foi levantado em 16/10/90,
nesta data já havia prescrito o procedimento judicial nos
termos do art. 115o do Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos.

Recurso n.o 14 133. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Ale-
xandrino Alves Martins de Sousa; Relator: Juiz Conselheiro Abílio
Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública (RFP) junto do Tribunal
Tributário de 1a instância de Coimbra veio interpôr “per saltum” da
decisão do M.mo Juiz que absolveu o arguido Alexandrino Alves
Martins de Sousa da acusação deduzida pela falta de pagamento de
imposto de compensação, nos termos do art. 1o do Dec.lei 354-A/82
de 4/9 em relação ao 2o trimestre de 1985.

Fundamentou-se a decisão absolutória na consideração de que o
Dec.lei 354-A/82 de 4/9 foi revogado pela Lei 65/90, de 28/12 (Lei
do Orçamento do Estado para 1991) pelo que teriam sido eliminadas
do número de infracções as previstas naquele diploma legal que de-
terminou o levantamento do auto de notícia.

Na sua alegação, o recorrente pode a condenação do arguido para
o que apresenta as seguintes conclusões:

a) A eliminação do Imposto de Compensação nos termos expressos
pelo no 1 do art. 43o da Lei 65/90, de 28/12, apenas atinge o imposto
“stricto sensu”, a receita fiscal que deixa de ser cobrada a partir de
determinada data, permanecendo todavia intocável a reprovação, a
censura ético-jurídica que se traduz na norma sancionadora da falta
de pagamento do imposto de compensação e que se consubstancia
na multa devida.

b) Decidindo como decidiu, a douta sentença ora recorrida violou
o art. 22o do Regulamento do Imposto de Compensação, previsto
e regulamentado no Dec.lei 354-A/82 de 4/9 e no art. 32o do Regime
Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras, aprovado pelo Dec.lei
20-A/90, de 15 de Janeiro (cfr. art. 29o da CRP, art. 3o do Dec.lei
433/82, de 27 de Outubro e no 2 do art. 2.o do Código Penal), ao
não condenar o arguido no pagamento da multa devida pela infracção
fiscal praticada.

Termina defendendo que deve conceder-se provimento ao recurso
e, em consequência, condenar-se o arguido no pagamento da multa
devida.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste Supremo Tribunal, emitiu douto parecer no sentido
de que o recurso merece provimento uma vez que o art. 43o no 1
da Lei 65/90 de 28 de Fevereiro não revogou o Dec.lei 354-A/82
tendo-se limitado a eliminar o imposto nele previsto e regulamentado
a partir do ano de 1991.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Da análise dos autos, com interesse para a decisão, apura-se o

seguinte:
a) Em 16/10/90 foi levantado um auto de notícia contra Alexandrino

Alves Martins de Sousa, identificado nos autos, a quem foi imputada
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a infracção ao disposto nos arts. 1o, 2o, 3o e 11o do Regulamento
do Imposto de Compensação em relação ao 2o trimestre de 1985.

b) Liquidada a multa e o imposto e notificado o arguido em 31/12/90
para pagar a multa e para contestar, não efectuou o pagamento nem
contestou.

c) Em 19/4/91 foi proferida decisão judicial na qual foi sustentado
o entendimento de que o referido imposto havia sido eliminado pela
Lei 65/90, de 28/12 e também a respectiva infracção pelo que, julgando
parcialmente subsistente o auto de notícia, absolveu o arguido da
infracção imputada, condenando-o no pagamento do imposto devido
no montante de 3.000$00.

Tal como decorre das conclusões do recurso, a questão que se
coloca é a de saber se a Lei 65/90 de 28/12, ao iliminar o imposto
de compensação previsto e regulamentado no Regulamento do Im-
posto de Compensação aprovado pelo Dec.lei 354-A/92 de 4/9, eli-
minou também as respectivas infracções ali previstas por falta do
pagamento do imposto de compensação nos prazos também no mesmo
estabelecidos.

A infracção dos autos respeita ao 2o trimestre de 1985 e a Lei
65/90 de 28/12 que aprovou o Orçamento do Estado para 1991, entrou
em vigor em Janeiro desse ano.

Portanto, a questão que se coloca é a de saber se foi eliminada
a infracção objecto do auto de notícia, ou melhor, se as normas trans-
gressionais que prevêm e punem tal infracção foram igualmente
eliminadas.

O Imposto de Compensação, de acordo com o art. 43o no 1 da
referida Lei foi eliminado com efeitos a partir de 1/1/91.

Mas nada se diz na Lei quanto à retroacção dos seus efeitos jurídicos
pelo que se tem como certo que apenas dispõe para o futuro (art. 12o

do Código Civil).
Daí que se possa concluir que os respectivos factos tributários ocor-

ridos até 31/12/90 – mas só até esta data – continuam sujeitos às
normas jurídicas do Dec.lei 354-A/82, sendo legal a liquidação
tributária.

Se isto é assim para o imposto de compensação, o mesmo sucede
relativamente às infracções às normas transgressionais consistentes
na falta de pagamento do imposto dentro dos prazos legais.

Uma vez que não há norma expressa a eliminar do número das
infracções as previstas no dito Regulamento, tem de concluir-se que
se mantêm em vigor durante a vigência das normas tributárias, isto
é, do imposto até 31/12/90 tanto mais que aquelas estão intimamente
associadas à “vida” do imposto à obrigatoriedade e à falta de pa-
gamento pelos destinatários dentro dos prazos dos respectivos pe-
ríodos trimestrais ali previstos.

A Lei 65/90 deixou, pois, intocáveis as normas transgressionais de
previsão e punição contidas no Regulamento do Imposto de Com-
pensação aprovado pelo Dec.lei 354-A/82 até ao termo da vigência
deste diploma.

Significa isto que, no caso dos autos, não tendo sido eliminadas
da ordem jurídica as normas transgressionais violadas pelo compor-
tamento do arguido constante do auto de notícia, não poderá man-
ter-se a decisão recorrida, que assentou no pressuposto inverso.

Sucede, porém que a infracção em causa consumou-se no termo
do segundo trimestre de 1985 (em 30/6/85), o auto de notícia foi
levantado em 16/10/90, e registado no dia seguinte, data em que já
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haviam decorrido mais de cinco anos sobre a prática da respectiva
infracção.

Nos termos do disposto no art. 115o do CPCI e seus parágrafos,
cessa todo o procedimento judicial (. . .) no caso de prescrição, cujo
prazo é de cinco anos.

O procedimento penal, no domínio contravencional fiscal prescreve
no prazo de cinco anos a partir da data das respectivas infracções
ou do posterior acto interruptivo (Ac. do STA de 11/3/81, Acs. Douts.
no 234 pág. 730).

Interrompe a prescrição a instauração do processo de transgressão,
nos termos do parágrafo 2o do art. 115o do CPCI.

No caso vertente, entre a data dos factos integradores da infracção
(30/6/85) e o levantamento do auto de notícia (16/10/90) não ocorreu
nenhum acto interruptivo da prescrição.

Quando foi instaurado o processo de transgressão, através do le-
vantamento ao auto de notícia, já se havia esgotado o prazo para
o procedimento judicial fiscal, o mesmo é dizer que já se mostrava
prescrito o procedimento judicial.

Daí que, para fazer vingar a tese da prescrição do procedimento
nem se torne necessário recorrer ao princípio do regime concreta-
mente mais favorável ao agente, no plano da sucessão das leis criminais
no tempo, de consagração constitucional (art. 29o no 4) e previsto
também no art. 2o no 4 do Código Penal, aplicável às infracções
transgressionais.

O que, no caso, conduziria inexoravelmente ao mesmo resultado
da verificada prescrição, no confronto do art. 115o do CPCI com
o regime jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras aprovado
pelo Dec.lei 20-A/90, de 15 de Janeiro e com a Lei-quadro das con-
tra-ordenações (Dec.lei 433/82, de 27/10).

Prescrição que, como se deixa evidenciado, abrange apenas a in-
fracção mas não o imposto que, no caso dos autos, nem sequer é
matéria do recurso, pois foi objecto de condenação na sentença sob
recurso.

Considerando o exposto, acorda-se em dar provimento ao recurso
mas por outros fundamentos, julgar extinto o procedimento judicial
por prescrição, revogando assim a decisão recorrida, mantendo-se
a condenação no imposto.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Abílio Madeira Bordalo-Rela-
tor — Júlio Ferreira Tormenta — José de Jesus Costa — Fui presente,
Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do S.T.A. Vício de forma.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. apenas
tem competência para conhecer dos recursos directamente
interpostos dos tribunais fiscais aduaneiros - recursos per
saltum - quando estes tenham por exclusivo fundamento
matéria de direito.

II — Tal não será o caso quando se alegue, nas conclusões
e para além do constante do probatório da decisão re-
corrida, que houve uma alteração da orientação anterior
da Administração Fiscal sobre o pagamento do imposto,
bem como o seu conhecimento de uma decisão judicial
proferida sobre a suspensão de eficácia do acto que não
sendo explicados pelo acto de liquidação e pelo acto da
sua notificação o fazem padecer de vício de forma.

Recurso n.o 15.271, em que são Recorrente Adelaide Nogueira Mar-
tins Silveira e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exm.o Cons.o Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Adelaide Nogueira Martins Silveira, casada, contribuinte
n.o 106160290, com os demais sinais dos autos, dizendo-se incon-
formada com a sentença, de 92.05.22, do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Braga, que lhe julgou improcedente a impugnação judicial
que deduzira contra a liquidação do imposto sobre sucessões e doações
com base, em síntese, na caducidade do direito de liquidar, em erro
sobre o imóvel transmitido e sobre o valor dessa transmissão, dela
recorre directamente para esta Secção de Contencioso Tributário do
S.T.A., pedindo a sua revogação.

II. Como síntese das razões invocadas como causa de pedir as
alegações de recurso formulou a recorrente as seguintes proposições
conclusivas:

”No caso sub judice não está em causa a norma preclusiva vertida
no art.o 87o do Código do Imposto sobre as Sucessões e Doações.

Mas sim a pertinência a uma herança, e a determinação da sua
base de incidência tributária, de um imóvel tal como ele existia na
data em que a Fazenda Pública procedeu à liquidação do imposto
impugnado.

Que, consequentemente, a recorrente podia deduzir esta impug-
nação, como fez, nos termos e prazos prescritos no então vigente
Cód. de Proc. das Contribuições e Impostos.

Que tendo sido demolida em 1975, total ou parcialmente não im-
posta, o prédio urbano que tinha sido transmitido por António José
da Silveira falecido em 6.04.952, com o encargo do direito de habitação
a favor da sua viúva, Maria Martins Nogueira, o valor para incidência
do imposto só pode ser o que constava na matriz à data da demolição
do prédio, como último valor conhecido deste imóvel, e que era de
86.400$00.

Que, se assim não for julgado, então o valor a considerar para
incidência de imposto deve ser o constante da matriz em 10/8/84,
quanto ao novo prédio que era de 3.854.640$00; e nunca o constante
da matriz à data da liquidação que era o de 6.287.726$00, sobre o
qual incidiu o imposto impugnado.
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Não julgando em conformidade, o M.o Juiz ”a quo” violou o disposto
nos arts.o 1o, 3o, § 1o e 87o do RIMSISSD”.

III. Intervindo espontaneamente nos autos em defesa dos interesses
da Fazenda Pública, a sua representante sustenta, por um lado, que
o recurso incide também sobre matéria de facto, e, por outro, no
tocante ao mérito, que o recurso não merece provimento.

IV. O Exm.o Mag. do M.o P.o, junto deste Supremo Tribunal, após
decretar que a recorrente aponta nas suas alegações o probatório
da sentença recorrida, ao afirmar que o prédio sobre cujo rendimento
incidiu a tributação não é o mesmo de cujo direito de habitação
gozava a Maria Martins Nogueira, entretanto falecida, conclui que
o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito e
opina que o tribunal é incompetente em razão da hierarquia para
conhecer do recurso.

V. Com os vistos dos Exms.o Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
E a primeira tarefa que somos solicitados pela lei a encarar é a

que contende com a solução da questão prévia suscitada pelo
Exm.o Mag. do M.oP.o, relacionada com a eventual competência hie-
rárquica deste Tribunal para conhecer do recurso, por lograr de prio-
ridade de conhecimento sobre as demais, prejudicando-as, além disso,
se proceder, como se proclama no art.o 3o da L.P.T.A. (”ex vi” do
art.o 2, al. f) do C.P.T. e já havia de instruir-se de outros preceitos
legais como dos arts.o 45o do C.P.T.; 101o, 288o, n.o 1, al. a); 660o,
n.o 1, al. a); 713 e 749o do C. P. Civil).

No art.o 32o, n.o 1, al. b) do E.T.A.F. dota-se a Secção de Con-
tencioso Tributário do S.T.A. de competência para ”conhecer dos
recursos interpostos das decisões dos tribunais tributários de 1a Ins-
tância com exclusivo fundamento em matéria de direito”, resultando,
por outro lado, do art.o 41o, n.o 1, al. b), do mesmo ETAF, que
essa competência para conhecer dos recursos cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância quando tenham por fundamento matéria que
não seja exclusivamente de direito, ou seja, portanto, matéria de facto.
E o critério jurídico, emergente de várias disposições legais (cfr., entre
outros, arts.o 511o, n.o 1, 653o, 655o, 657o, 659o, 646o, n.o 4, 722o,
ns.o 1 e 2 e 729o, n.o 2 do C.P.Civil) para determinarmos se estamos
perante uma questão jurídica ou uma questão de facto, passa por
saber se o recorrente faz apelo, na sua causa de pedir de recurso,
informada dentro do princípio do dispositivo, - independentemente
da pertinência, merecimento do acerto jurídico para a solução pre-
tendida do recurso (que se situam fora desse âmbito, situando-se
os enquadramentos dos fundamentos do princípio dispositivo das par-
tes) -, as normas ou princípios jurídicos que tenham sido pretensa-
mente violados na sua determinação, interpretação da aplicação da
lei, ou também, à consideração de quaisquer factos naturais de ocor-
rências da vida real (fenómenos da natureza ou manifestações con-
cretas da vida, mesmo que do domínio do espírito ou da vontade),
cujo conhecimento implique a elaboração de qualquer juízo probatório
que não se contenha na competência de um tribunal de revista (ou
seja que não se resolva por uma constatação sobre se houve ofensa
duma disposição legal expressa que exigia certa espécie de prova para
a existência de um facto ou que fixe a força de determinado meio
de prova, - art.o 722o, n.o 2 do C.P. Civil -, caso em que a questão
se reduz ”prima facie” a uma aplicação da lei e só decorrentemente
a uma fixação consequencial de factos) - ou seja de um juízo de prova
livremente valorada, segundo as normas que as estatuem e fixam o
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seu valor, pois, neste caso, a competência caberá já não ao Tribunal
de revista, mas ao Tribunal Tributário de 2a Instância, por força do
art.o 41o, n.o 1, al. a) do ETAF.

A identificação dos fundamentos do recurso colhe-se da análise
das conclusões das alegações, por não ser nelas que o recorrente
tem de condensar as causas de pedir a que atribuiu susceptibilidade
jurídica para, na sua óptica determinar uma solução da causa diferente
da ditada na decisão recorrida.

No caso sob recurso constata-se que a recorrente sustenta - o que
emerge das suas conclusões enunciadas em 2o e 4o lugares, mas se
encontra redundantemente explicitado nas suas alegações de que
aquelas representam a enunciação resumida (cfr. págs. 105 vo in fine
e 106) - que o prédio urbano sobre cujo rendimento incidiu a liqui-
dação impugnada (ora inscrito sob o art.o 822 da matriz urbana de
Maximindos, Braga) não é o mesmo prédio urbano de cujo direito
de habitação gozava Maria Martins Nogueira, entretanto falecida,
contrapondo deste modo uma outra realidade àquela que foi levada
ao probatório e que serviu de facto pressuposto para a decisão ditada
para a causa.

A recorrente fundamenta o seu recuso ou pretende que dele emerja
uma solução diferente da pronunciada na 1a instância, entre o mais,
com base na consideração desses factos efectuados na consideração
da decisão recorrida, dito, de forma mais simplória, com base num
diverso resultado de um juízo probatório subordinado a regras de
livre comunicação.

O recurso não tem, pois, por exclusivo fundamento matéria de
direito.

Destarte, atento todo o exposto, acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário do S.T.A. em julgá-lo hierarquicamente
incompetente para conhecer do recurso, sendo competente o Tribunal
Tributário de 2a Instância, podendo-se usar da faculdade inserta no
art.o 47o do C.P. Tributário.

Custas pela recorrente com procuradoria de 60 % , digo recorrente
com taxa de justiça de 15.000$00 e procuradoria de 40 %.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Mercadoria em circulação. Documento de transporte. Exibição
de documentos. Aplicação da lei no tempo. Transgressão.
Contra-ordenação. Tipicidade. Coima. Limite máximo. Li-
mite mínimo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A considerar-se idêntica a previsão de duas normas penais
sucessivas, não se põe o problema de aplicação da lei
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mais favorável ao infractor se o ilícito se houver con-
sumado na vigência da mais recente delas, que será então
necessariamente a aplicável.

2 — Os artos 1o e 13o, no 1, do DL 45/89 prevêem e punem
comportamentos diversos dos previstos e punidos no
arto 33o do RJIFNA, pelo que não foram revogados nem
derrogados por este último preceito.

3 — A não exibição imediata dos documentos de transporte
ou equivalente, que aquele arto 13o/1 prevê e pune na
medida em que constitui presunção da sua não emissão,
integra, por força do arto 3o, no 1, do RJIFNA, con-
tra-ordenação autónoma punível com coima de montante
igual às multas nele cominadas.

4 — Nos casos das al. b) e c) daquele arto 13o, no 1, quando
a infracção seja cometida por pessoa singular a título
de negligência, o limite máximo da coima é o de
2.500 contos fixado no arto 18o, nos 1/b), e 2, do RJIFNA.

5 — Ao fixar limites máximos e mínimos para as coimas, este
artigo 18o não veio estabelecer uma nova punição para
as contra-ordenações resultantes da equiparação deter-
minada no dito arto 3o, no 1, mas tão-só dispor que elas
não podem ir além nem ficar aquém, respectivamente,
desses máximos e mínimos.

Recurso n.o 15.451.Recorrente Ministério Público. Recorrido Manuel
Augusto Pereira de Carvalho. Relator Juiz Conselheiro Castro
Martins.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

O MINISTÉRIO PÚBLICO recorre da decisão do 5o Juízo do
Trib. Tributário de 1a Instância do Porto de 17-9-92 (fls. 6 a 9) que,
em recurso de decisão de 11-2-92 do Chefe da Repartição de Finanças
de Felgueiras em processo de contra-ordenação fiscal, reduziu para
5.000$00 a coima de 100.000$00 nela aplicada a MANUEL AUGUS-
TO PEREIRA DE CARVALHO, residente em Gateira, Mancelos,
Amarante.

A rematar a sua alegação oferece o Mo Po aqui recorrente as se-
guintes conclusões:

a) Deu-se como provado que no dia 8-11-91, em Moure, Felgueiras,
o arguido transportava no seu veículo com a matrícula TR-40-13,
treze cortes de sapatos, de que era remetente; e que, ”ordenanda
a sua paragem e solicitado a exibir imediatamente o documento de
transporte” exigido pelo DL no 45/89 relativo àquela mercadoria, o
arguido não exibiu tal documento por o não ter.

b) O Mmo. Juiz subsumiu estes factos ao tipo p. e p. no arto 33o,
no 1, do RJIFNA aplicando-lhe a coima de 6.000$00 (quereria dizer
5.000$00).

c) Ora tais factos integram antes a previsão dos artos 1o, no 1,
e 13o, no 1, al. c) do DL no 45/89, cuja penalidade é a estabelecida
nesta al. c).

d) Ao condenar-se o arguido como autor de contra-ordenação p.
e p. no no 1 do arto 33o do RJIFNA violaram-se aquelas normas
do DL 45/89.
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e) Deve, pois, revogar-se nessa parte a decisão sob recurso e con-
denar-se o arguido na coima de 100.000$00 como autor da contra-
-ordenação p. e p. nos citados preceitos do DL 45/89.

Não foi produzida nos prazos legais qualquer outra alegação.
2. A decisão recorrida julgou provado:
A — No dia 8-11-91, em Moure, Felgueiras, o dito arguido Manuel

Augusto Pereira de Carvalho, transportava no seu veículo de matrícula
TR-40-13, treze cortes de sapatos, que era remetente e que se des-
tinavam a Carlos Pereira de Castro & Irmão, Lda.

B — ”Ordenada a sua paragem e solicitado a exibir imediatamente
o documento de transporte” exigido pelo arto 1o do DL no 45/89
relativo àquela mercadoria, o arguido não exibiu tal documento por
o não ter.

C — O valor daquela mercadoria era de, aproximadamente,
13.000$00 e o do imposto que lhe correspondia era de 2.210$00.

D — O arguido não dificultou a descoberta da verdade e a sua
conduta, que foi acidental (no sentido de não habitual — vide fls. 8,
in fine), não causou qualquer prejuízo efectivo para a Fazenda
Nacional.

3. Com base nestes factos o tribunal a quo condenou o arguido
na coima de 5.000$00 como autor de uma contra-ordenação prevista
e punida pelo arto 33o, no 1, do RJIFNA, assim revogando a referida
decisão administrativa que lhe aplicara a coima de 100.000$00 por
considerar integrarem esses factos a autoria de uma contra-ordenação
prevista e punida pelo arto 13o, no 1, do DL no 45/89.

Para assim decidir, o tribunal a quo fundamentou-se em serem
os mesmos (ou iguais) os factos previstos em uma e outra daquelas
disposições legais, que não são contraditórias mas complementares,
pois em ambas ”se regulamenta a exibição e a apresentação de do-
cumentos às autoridades fiscais quando estas os exigirem dos con-
tribuintes” dispondo-se no segundo deles que a exibição tem de ser
imediata e no outro que tem de ser feita no prazo que a lei ou
a administração fiscal fixarem; ”o que significa, no caso que os autos
nos colocam, que a lei fixa que a representação dos documentos terá
de ser imediata”.

Daí concluiu o tribunal a quo pelo dever de aplicar ao arguido
a mais favorável dessas duas disposições legais, ou seja, a do RJIFNA,
que previa uma coima de 2 a 50 contos.

O recorrente discorda deste entendimento de que o ilícito em ques-
tão caiba na previsão do arto 33o, no 1, do RJIFNA e sustenta o
acerto da revogada decisão administrativa ao impor ao arguido a
coima de 100 contos, mínimo previsto no arto 13o, no 1, al. c), do
DL no 45/89, que entende ser a norma aplicável ao caso.

4. Antes de mais, tem razão o recorrente ao afirmar que, a con-
siderar-se, como considerou a instância, idêntica a previsão de uma
e outra das referidas normas, não se punha, no caso, o problema
de aplicação da lei mais favorável, visto o ilícito se ter consumado
na vigência da mais recente delas: seria então efectivamente aplicável
a do RJIFNA, como o Mmo. Juiz decidiu, mas exclusivamente por
essa razão.

Não podemos, porém, sufragar essa tese do tribunal a quo. Estamos
antes com a jurisprudência unânime desta Secção do STA, que é
no sentido contrário a ela e inteiramente favorável à posição do aqui
recorrente. Sem pretendermos ser exaustivos indicaremos como exem-
plos dessa jurisprudência os seguintes acórdãos: de 10-2-93, no recurso
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no 15.069; de 17-2-93, no reco no 15.071; de 28-4-93, no reco15.275;
de 5-5-93, no reco no 15.277; de 12-5-93, no reco no 15.070; e de
23-6-93, no reco no 15.276.

4.1. O arto 1o do DL 45/89-02-11 dispõe nos seus nos 1 a 3:
1 — Todos os bens em circulação, seja qual for a sua natureza

ou espécie, deverão ser acompanhados de dois exemplares do do-
cumento de transporte.

2 — Consideram-se bens, para efeitos do presente diploma, os que
puderem ser objecto de transmissão nos termos do artigo 3o do Código
do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

3 — Entende-se por documento de transporte a factura, a guia de
remessa ou documento equivalente.

E o arto 13o do mesmo diploma preceitua:
1 — A falta de emissão ou de imediata exibição do documento

de transporte ou dos documentos referidos nos nos 9 do arto 3o e
2 e 3 do arto 6o, bem como as inexactidões ou omissões neles cometidas
que não sejam as especificadas no no 2 do presente artigo, farão
incorrer os infractores nas seguintes penalidades:

a) Multa de 50 000$00 a 1 500 000$00, aplicável ao remetente dos
bens;

b) Multa de 50 000$00 a 3 000 000$00, aplicável ao transportador
dos bens (. . .);

c) Multa de 100 000$00 a 3 500 000$00, aplicável ao remetente dos
bens, quando o veículo transportador lhe pertença.

O DL no 20-A/90-01-15, que aprovou o RJIFNA, no seu arto 3o,
no 1, veio, sem prejuízo do disposto no no 2 do arto 5o, equiparar
as contra-ordenações, regidas ”pelas normas respectivas” desses di-
plomas, todas as transgressões fiscais tipicamente descritas a que era
aplicável o CPCI, desde que os factos nelas previstos não fossem
subsumíveis aos tipos de ilícito de mera ordenação social previstos
no RJIFNA.

O questionado arto 33o do RJIFNA veio dispor, nos seus nos 1
e 4, que a falta de entrega, de exibição ou de apresentação, no prazo
que a lei ou a administração fiscal fixarem, de documentos compro-
vativos dos factos, valores ou situações constantes das declarações,
ou de outros documentos, comunicações, guias, registos, ainda que
magnéticos, informações ou esclarecimentos que, autonomamente, de-
vam ou possam ser legal ou administrativamente exigidos seria punida
com coima de 2 a 50 contos ou de 1 a 25 contos, conforme fosse
dolosa ou meramente culposa.

4.2. Ora, como opina Alfredo de Sousa, em ”Infracções Fiscais
Aduaneiras”, pág. 110, nota 10, a não exibição imediata dos docu-
mentos de transporte ou equivalente, que o arto 13o, no 1, do DL
no 45/89 prevê e pune ”na medida em que constitui presunção” da
sua não emissão, integra, por força do citado arto 3o, no 1, do RJIFNA,
uma contra-ordenação autónoma punível com coima de montante
igual às multas nele cominadas, já que tais factos não se subsumem
na previsão do citado arto 33o do RJIFNA: é que aquela norma do
arto 13o, no 1, do DL 45/89 ”visa garantir a obrigação de emissão
daqueles documentos, sendo a sua exibição, quando administrativa-
mente exigida pelos agentes de fiscalização, um meio de confirmar
tal emissão e o consequente acompanhamento dos bens transportados
a que respeitam”.

É, com efeito, assim: o objectivo fulcral dessa norma do DL no 45/89
foi punir a violação do dever de emissão do documento de transporte
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ou equivalente. Conforme se diz no preâmbulo desse diploma, tal
como no DL no 97/86-05-16 seu antecessor, o sistema legal consagrado
nesses diplomas teve em vista combater a fraude e evasão fiscais
especialmente na área do IVA através do ”controlo do transporte
dos bens” (cfr. preâmbulo do citado DL no 97/86).

Diferente é o escopo do citado arto 33o do RJIFNA, que não cobre
tal previsão, pois ao sancionar a ”falta de entrega, de exibição ou
de representação” de documentos não só não está a punir a falta
da sua emissão como até tem subjacente a premissa de que eles
existam.

4.3. De resto, como alega a recorrente a fls. 12, essa norma do
RJIFNA ”estipula, como elemento essencial, a fixação de um prazo
já estabelecido na lei ou a fixar pela administração fiscal”, o qual
inexiste no no 1 do arto 13o do DL 45/89 ”seja porque, no caso de
ter havido falta de emissão, nem sequer é necessário fazer apelo a
qualquer prazo, seja porque, quando a lei fala em imediata exibição,
não pretende fixar qualquer prazo mas tão-só estabelecer o modo
como o pessoal da administração pode verificar o cumprimento ou
o incumprimento do imposto no no 1 do arto 1o do citado diploma”.

Na verdade, sendo a essência da infracção prevista no arto 33o,
no 1, do RJIFNA o não cumprimento, dentro de certo prazo, das
obrigações ali prescritas a tese da decisão ora sob recurso condu-
zir-nos-ia, no seu desenvolvimento lógico, à conclusão absurda de
que o arguido não teria cometido infracção alguma: nem a do no 1,
al. c), do arto 13o do DL no 45/89 por tal norma estar revogada
pelo arto 33o do RJIFNA; nem a deste preceito por não se ter con-
cedido, como a norma impõe, um prazo (ainda que curto mas não
desproporcionadamente curto) para a exibição do documento. É que
a ”exibição imediata” imposta pelo citado arto 13o, no 1 (que ainda
assim se teria de considerar em vigor para tal efeito), implica imediatez,
conceito que é inconciliável com o de prazo.

4.4. Por estes motivos concluímos que os artos 1o e 13o, no 1, do
DL no 45/89 prevêem e punem comportamentos diversos dos previstos
e punidos no arto 33o do RJIFNA, pelo que não foram revogados
nem derrogados por este último preceito.

Concluímos bem assim, face à matéria de facto e de direito exposta,
que o arguido Manuel Augusto Pereira de Carvalho se constituiu
autor, a título de negligência, de uma contra-ordenação fiscal p. e
p. nas disposições conjugadas dos artos 1o, nos 1 a 3, e 13o, no 1,
al. c), do DL no 45/89, e 3o, no 1, do DL no 20-A/90.

Segundo o citado arto 13o, no 1, al. c), conjugado com este arto 3o,
no 1, a correspondente punição seria a de coima de 100 contos a
3.500 contos. Todavia é de acolher a tese sufragada no citado Acórdão
desta Secção de 28-4-93 (no seguimento da opinião de Alfredo de
Sousa, lugar citado, pág. 29, nota 3) de que o limite máximo da coima,
em casos, como este, de pessoa singular e de negligência é o es-
tabelecido no arto 18o, nos 1, al. b), e 2, do RJIFNA, ou seja, de
2.500 contos.

Note-se como também se salientou nesse Ac. de 28-4-93, que, ao
fixar limites máximos e mínimos para as coimas, este arto 18o não
veio estabelecer uma nova punição para as contra-ordenações resul-
tantes da equiparação determinada no dito arto 3o, no 1, mas tão-só
dispor que elas não podem ir além nem ficar aquém, respectivamente,
desses máximos e mínimos.

Assim, o mínimo aqui aplicável ao arguido é a coima de 100 contos,
em que se decide condená-lo ((como decidiu a autoridade adminis-
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trativa e como vem pedido pelo recorrente), atentas as circunstâncias
objectivas e subjectivas da infracção.

5. Pelo exposto acordam os Juízes da 2a Secção do STA em revogar
a decisão judicial recorrida e em condenar na coima de cem mil
escudos o arguido Manuel Augusto Pereira de Carvalho, que pagará
as custas correspondentes a este valor na Repartição de Finanças
de Felgueiras e no Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto.

Não são, devidas custas neste STA (arto 3o da tabela).

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Agostinho Castro Martins (re-
lator) — José de Jesus Costa — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta
do Valle.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Contribuição Autárquica. Isenção. TLP, SA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não há nenhuma norma que conceda isenção da con-
tribuição autárquica aos TLP pelos prédios urbanos que
possui.

II — As isenções fiscais têm de constar de lei por força do
princípio da legalidade tributária (art. 106o, n.o 2, da
CRP).

III — A contribuição autárquica é um imposto novo, tipica-
mente definido por elementos diferentes da contribuição
predial.

IV — Esta era um imposto sobre o rendimento; aquela é um
imposto sobre o património.

V — A contribuição autárquica apenas ocupa parcialmente
uma faixa económica exigível em fonte de tributação pelo
legislador, tendo-lhe escapado a correspondente aos pré-
dios arrendados.

VI — Pelos arts. 2, 1) do DL 485/88, de 30/12 e 2o do
DL 215/89, 1/7, o legislador apenas pretendeu deixar claro
que a isenção de contribuição predial se mantinha em
relação aos factos passados, não obstante a eventualidade
de só posteriormente virem a ser conhecidos.

Recurso no 16.557. Recorrente: Telefones de Lisboa e Porto (TLP),
SA; Recorrida: Fazenda Pública; Relator, o Exm.o Cons.o Dr. Ben-
jamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Telefones de Lisboa e Porto (TLP), SA, com sede em Lisboa,
impugnaram judicialmente perante o Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa (1o Juízo) a liquidação da contribuição autárquica,
do ano de 1991, do montante de 1.834.218$00, efectuada pela Re-
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partição de Finanças de Lisboa - 10o Bairro Fiscal - , incidente sobre
o prédio urbano inscrito na respectiva matriz da freguesia de Cam-
polide, sob o art.o U-02759, alegando, em síntese:

a) À face do n.o 4 do art.o 9o da Lei n.o 88/89, de 11/9, ”as in-
fra-estruturas quer integram a rede básica de telecomunicações cons-
tituem bens do domínio público, sendo afectados nos termos da lei,
aos operadores de serviço público que as explorem”.

b) Ora, o prédio, de que é proprietário, está afecto à instalação,
protecção e conservação daquelas infra-estruturas, na medida em,
que lhes serve de suporte físico, aos nós de concentração, comutação
do processamento.

c) É, por isso, uma infra-estrutura integrante dessa rede básica
de telecomunicações.

d) E logo constitui um bem do domínio público.
e) Que como tal não reúne os requisitos cumulativos do conceito

fiscal de prédio para efeitos de contribuição autárquica (estrutura
física, patrimonialidade e economicidade).

f) Pois não fazem parte do património de uma pessoa singular
ou colectiva e estão excluídos do comércio jurídico privado.

g) A impugnante gozava de total isenção de imposto, entre eles
se contando a contribuição predial, e taxas, nos termos do art.o 15o,
al. b) do seu Estatuto, anexo ao DL 48007, de 26 de Outubro de
1967.

h) Tal isenção teve por fonte o estipulado no art.o 19o do contrato
de concessão celebrado entre o Estado e a ”The Anglo Portuguese
Company”, de 15/01/28 (DG n.o 23, IIa Série, de 28.1.28), a quem
os TLP, E.P. sucederam.

i) O art.o 2o, 1) do DL 485/88, de 30/12, revogou, a partir de 1
de Janeiro de 1989, os benefícios fiscais de que a impugnante be-
neficiada, mantendo apenas as isenções da sisa e da contribuição
predial.

j) No entanto o art.o 2o do DL 215/89, de 1/7, que aprovou o
Estatuto dos Benefícios Fiscais, manteve alguns benefícios fiscais e
entre eles a isenção da contribuição predial, cujo direito tenha sido
adquirido até 31/12/88, sem que aí expressamente inclua a impugnante,
mas logo também aí explicitou (no n.o 2) que os direitos adquiridos
poderiam ser benefícios adquiridos, entre outros meios, por via
contratual.

l) Porque em 89.01.01, a contribuição predial deixou de vigorar
para passar a existir em sua substituição a contribuição autárquica,
só consegue dar-se sentido útil ao art.o 2 do DL 485/88, de 30 de
Dezembro, desde que se interprete a referência feita à contribuição
predial como sendo efectuada à contribuição autárquica, vendo-se
essa divergência como um ”lapsu calami” do legislador, pois, de resto,
era estar, com quebra de logicidade do pensamento do legislador,
a prever uma manutenção do imposto a partir do momento em que
ele já não existia.

k) Esta interpretação respeita inteiramente as regras do art.o 9o

do C. Civil, mormente a unidade do sistema jurídico, as circunstância
em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em
que é aplicada.

m) Tanto mais que a contribuição autárquica é o tributo substitutivo
da contribuição autárquica, conforme expressa declaração do legis-
lador fiscal em vários excertos do Cód. C. Autárquica.

n) E é por essa razão que o legislador foi dizendo nos arts.o 3o,
5o e 8o do DL 442-C/88, que aprovou o C.C.A., que as isenções da
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contribuição predial, se manteria, com referência à contribuição
autárquica.

o) Não obstante a impugnante haver passado pelo DL 147/89, de
6 de Maio, a pessoa colectiva de direito privado, tudo continuou,
no domínio da isenção em causa, como dantes, por o seu art.o 2o

haver disposto que os TLP, SA, sucediam automaticamente aos TLP,
E.P., conservando a universalidade dos bens, direitos e obrigações,
integrantes da sua esfera jurídica no momento da transformação.

II. Por sentença, de 93.01.26, do citado Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa (1o Juízo) foi a impugnação julgada improcedente.

Para assim decidir estribou-se o Mtm.o Juiz, essencialmente, na
seguinte fundamentação:

Não existe presentemente no nosso ordenamento jurídico qualquer
norma que expressamente conceda à impugnante a isenção da con-
tribuição autárquica e de acordo com o nosso sistema constitucional
as isenções têm de ser expressamente estabelecidas por lei (art.o 106o,
n.o 2 da C.R.P.). Porque resultando de normas excepcionais ao prin-
cípio da generalidade dos impostos, as normas que as concedam nem
sequer podem ser objecto de interpretação analógica.

Se é certo que o art.o 2o do DL 485/88, de 30.12, manteve à im-
pugnante os benefícios da isenção da sisa e da contribuição predial
não pode essa isenção ser considerada já na data em que o imposto
já não existia por haver sido substituído por outro, através do
DL 442-C/88, de 30/1, até à data anterior, cujos elementos típicos
são diferentes, como é o da contribuição autárquica em que a base
da incidência é, não o rendimento do prédio, mas o seu valor pa-
trimonial (abrangendo apenas uma parte da realidade económica an-
terior, pois que outra se deslocou para a cédula do IRS sob a forma
dos rendimentos pessoais efectivamente recebidos e decorrentes das
situações de arrendamento e semelhantes) e o sujeito activo é, não
o Estado, mas as autarquias locais.

De resto, o facto das normas que regulam no C.C. Autárquica
o regime das isenções (art.o 12o) não contemplarem a impugnante
só pode ser visto no mesmo sentido da interpretação que se retira
do DL 485/88 e, por outro lado, não pode a situação da impugnante
acobertar-se debaixo do art.o 3o do DL 442-C/88, de 10/11, por não
ser caso de isenção temporária como aí se exige.

Finalmente, o DL 147/89, de 6 de Maio, não é fonte de qualquer
isenção, tendo apenas operado o fenómeno sucessório dos direitos
e obrigações dos TLP, EP para a nova empresa privada, TLP, SA,
e só incluía o direito à isenção em causa se porventura o mesmo
fizesse parte do acervo dos direitos e isso não acontecia, e quanto,
ao prédio sujeito à tributação, ele não faz parte do domínio público
do Estado, não beneficiando de qualquer não sujeição ao imposto.

III. Inconformados com tal decisão dela recorreram os impugnantes
TLP, S.A. para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo, ilustrando o seu recurso com desenvolvida
e distinta argumentação, toda tendente a demonstrar os seus pontos
de vista evidenciados já nos autos, concluindo-a com as pertinentes
conclusões, que aqui se dão por reproduzidas para a isenção da con-
tribuição autárquica pela decorrência do art.o 15o al. b) dos seus Es-
tatutos; do art.o 2o, n.o 1 do DL 485/88, de 30/12; da fonte contratual
da isenção corporizada no inicial contrato de concessão com a ”The
Anglo Portuguese Company” (art.o 19o); da dominialidade pública
do prédio urbano por fazer parte das infra-estruturas que integram
a rede básica de telecomunicações.
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IV. O Exm.o Mag. do M.o P.o, junto deste Supremo Tribunal, emitiu
parecer no sentido de que o recurso não merece provimento.

V. Colhidos os vistos legais dos Exm.so Senhores Juízes-Adjuntos
cumpre decidir.

1. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade
relevante:

a) A impugnante foi tributada em contribuição autárquica, no mon-
tante de 1.834.218$00, do ano de 1991, respeitante ao seu prédio
sito na Rua de Campolide, n.o 28, inscrito na matriz n.o U-2759,
da freguesia de Campolide, onde tem instalada uma central telefónica.

b) A impugnante é uma sociedade anónima de capitais maiori-
tariamente públicos, tendo sucedido à empresa pública TLP, EP, au-
tomática e globalmente, conservando a universalidade dos bens, di-
reitos e obrigações integrantes da sua esfera jurídica ”ao momento
da transformação (art.o 2o do D.L. 147/89, de 06.05).

2. A controvérsia a solver neste tribunal de recurso consiste em
saber se a sentença recorrida ditou ou não uma decisão jurídica acer-
tada para a questão que perante ela foi suscitada, ao decretar que
os TLP não gozam, a partir de 1 de Janeiro de 1989, de isenção
de contribuição autárquica, relativamente ao referido prédio urbano.

E porque as questões suscitadas nas conclusões das alegações de
recurso se apresentam alinhadas em função de certo carácter de pen-
dor potencialmente mais determinante do incisivo da solução pre-
tendida, será em função dessa específica valoração que as apre-
ciaremos.

3. O art.o 2o, 1) do DL 485/88, de 30/12 (editado a coberto da
lei orçamental para o ano de 1988, n.o 2/88, de 26/1) revogou, a
partir de 1 de Janeiro de 1989, os benefícios fiscais de que os Telefones
de Lisboa e Porto, EP, gozavam, nos termos do art.o 15o, al. b),
do seu Estatuto anexo ao Dec.Lei n.o 48007, de 26/10/967, com ex-
cepção das isenções da sisa e da contribuição predial. Pretexta a re-
corrente que o legislador de tal diploma não terá deixado de ter
sido um pouco displicente quanto à linguagem utilizada no tocante
à isenção da contribuição predial, dizendo ”minus quam voluit”, pois
que não tem qualquer sentido falar de uma manutenção da isenção
da contribuição predial, precisamente quando, no mesmo dia, um
outro imposto, - a contribuição autárquica -, veio preencher o mesmo
espaço, aprovada por sinal por um outro diploma temporariamente
anterior, ou seja o DL 442-A/88, de 30 de Novembro. Tratar-se-ia
de um comportamento absurdo do legislador que o art.o 9o do C.
Civil permitiria considerar excluído, interpretando a referência à con-
tribuição predial como dizendo respeito à autárquica, respeitando-se
”a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi
elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada”
(n.o 1, in fine). Mas o que é certo é que a atitude do legislador
do DL 485/88 não sofre de qualquer vício de ilogicidade. Por um
lado, está em perfeita coerência com a sua declarada intenção, expressa
no exórdio do diploma, de revogar vários benefícios fiscais cuja ma-
nutenção entendeu não encontrar então justificação; de propiciar a
clarificação com a reforma fiscal dos impostos sobre o rendimento
e de repensar o peso económico das despesas fiscais assim conseguidas.
Por outro lado, ao falar no preceito em causa [art.o 2, 1)] de ma-
nutenção da contribuição predial e não da instituição das atribuições
de isenção, a linguagem só pode apontar para o respeito pela pa-
ralisação dos efeitos dos factos tributários passados, ou seja para o
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respeito pelo impedimento do nascimento de qualquer obrigação de
contribuição predial pelos factos tributários antes ocorridos, mas cuja
verificação constitutiva, pelo acto de liquidação, se poderia operar
em momento posterior. Continua-se assim a garantir a isenção predial
pelos factos tributários passados. Eis, bem clara, uma razão para a
existência do referido preceito.

Se não fora ele, sempre se poderia questionar posteriormente se
não seria devida contribuição predial por factos tributários ocorridos
antes, pese embora a contemporaneidade imperativa, quanto ao mo-
mento da aplicação, da lei concedente da isenção e da tributação
que afastaria aquela dúvida.

Ao que vai dito apenas haverá que acrescentar não ser possível
estender o regime do DL 485/88, nem qualquer outro como o que
decorre do art.o 2o do DL 215/89, de 1 de Julho, ou até dos que
referenciam no DL 442-A/88 (art.o 3o) ou no próprio C.C.A., atinentes
a isenção da contribuição predial como podendo abranger a con-
tribuição autárquica, por tal apenas poder sustentar-se numa analogia,
concebida em termos deveras latos, e ela estar proibida no domínio
da definição dos elementos essenciais dos impostos como é a isenção
(art.o 9o do Est. Ben. Fiscais).

A vontade iniludível do legislador, mesmo do DL 445/88, no sentido
da revogação da isenção da contribuição predial e da não concessão
de qualquer isenção da contribuição autárquica aos TLP resulta ainda
do facto de não lha haver mantido, não obstante se tratar de direito
adquirido até 31/12/88, no art.o 1 do DL 215/89, de 1/7 que aprovou
o E.B.F., quando aí converteu, em certos casos (onde não se inclui
o da recorrente) uma isenção em outra isenção (art.o 2, n.o 1, al.
f)).

Também não poderá sustentar-se a ”conversão” da isenção da con-
tribuição predial para a autárquica ao abrigo do art.o 2o, n.o 2 do
DL 215/89, de 1/7, pois que o preceito apenas pretende honrar o
princípio, mesmo no domínio do direito fiscal, ”pacta sunt servanda”.

Em primeiro lugar, há que ter em conta que a fonte legal da isenção
da contribuição predial, de que gozavam os TLP, não era já o referido
contrato de concessão (art.o 19) celebrado entre o Estado e a ”The
Anglo Portuguese Company” mas a disposição legal do Estatuto, - o
art.o 15o, al. b) -, aprovado pelo Dec.Lei n.o 48007, de 26/10/967,
relativo à empresa (Telefones de Lisboa e Porto) que então sucede
à constituída pela concessionária.

Depois, o preceito em causa só tem sentido, no que tange ao tributo
examinado, em relação às isenções de contribuição predial convertidas
em isenções de contribuição autárquica e essas são apenas as referidas
no art.o 50o do E.B.F. e entre os sujeitos aí indicados não vêm men-
cionados os TLP.

Em abono da tese da recorrente não podem ainda chamar-se o
art.o 3 do DL 442-C/88, de 30/11, que aprovou o C.C.A., pois ele
tem por objecto de estatuição apenas o caso das isenções temporárias
e o caso da recorrente era o de uma isenção definitiva, nem o art.o 12o

do próprio C.C. Autárquica donde não figura qualquer isenção em
seu favor.

Podendo, pois, concluir, inexistir, neste momento, qualquer norma
expressa atributiva de isenção da contribuição autárquica à recorrente
e ela tornar-se-ia necessária por imperativo constitucional, da ne-
cessidade de uma expressa consagração em lei formal (art.o 106o,
n.o 2 da C.R.P.). tal necessidade absoluta do facto de estarmos perante
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um tributo definido por elementos típicos absolutamente diferentes
do anterior, embora ocupe parcialmente uma faixa económica que
o anterior tributava, o que já se aludiu. O novo tributo, ao contrário
da contribuição predial, não incide sobre o rendimento do prédio
mas sobre o seu valor patrimonial. O seu sujeito activo não é o Estado
mas as autarquias locais. Os seus benefícios estão definidos em novos
termos.

Abordemos, por último, a questão da pretensa qualificação do pré-
dio urbano como bem do domínio público. A resposta afirmativa
levar-nos-ia à conclusão da não sujeição da recorrente à contribuição
autárquica, por força do disposto no art.o 9o do C.C. Autárquica,
por se haver então de entender que tais bens estariam afectos ao
serviço do Estado.

Mas ainda aqui a recorrente não tem razão. É que face ao disposto
nos arts.o 9o, ns.o 1 e 4 e 7o, n.o 1 da Lei n.o 88/89, de 11/9, só
a rede de transmissões (infra-estruturas que integram a rede básica
de telecomunicações como ”conjunto de nós, ligações e equipamentos
que permitem a interconexão entre dois ou mais pontos para as te-
lecomunicações entre eles” são considerados pela lei como bens do
domínio público.

De tal qualificação escapam, os edifícios que como estrutura fixa
possibilitam a instalação e resguarda das infra-estruturas básicas de
transmissões e o acesso directo do público à prestação dos respectivos
serviços. Tais edifícios são assim construções constituídas por estru-
turas físicas sobre parcelas de território e que fazem parte do pa-
trimónio da recorrente que a todo o tempo lhe poderá dar um diverso
destino económico. São, pois, valores patrimoniais atribuídos a uma
pessoa, no caso colectiva, e com valor traduzível em regras de mercado.

Estamos, pois, perante um prédio cujo valor patrimonial está sujeito
à contribuição autárquica (art.o 1o do C.C.A.) que é devida pelo res-
pectivo proprietário que é, na espécie vertente, e conforme se vê
do probatório, a recorrente.

Toquemos, por fim, no DL 147/89, de 6/5. Trata-se de um diploma
que não é fonte de qualquer tributação nem poderia estabelecer quais-
quer isenções por não ter sido publicado a coberto de qualquer au-
torização legislativa (arts.o 106o, n.o 2 e 168o, n.o 1, al. i) da C.R.P.).
A sua estatuição restringe-se à efectivação do fenómeno sucessório
dos direitos e obrigações dos TLP, EP, para a nova empresa TLP,
SA, em cujo acervo só se poderia contar o direito à isenção se dele
fosse titular a primeira sociedade e já se viu que não.

Por tudo o exposto falece toda a argumentação da recorrente ten-
dente a demonstrar que continuava a beneficiar da isenção da con-
tribuição autárquica.

A douta sentença recorrida, porque se norteou por estes parâmetros
interpretativos, merece ser, confirmada.

VI. Destarte, atento todo o exposto acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em
negar provimento ao recurso e confirmar a douta sentença recorrida.

Custas pela recorrente com procuradoria de 70%.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa (vencido, pelas
mesmas razões do mesmo voto de vencido no ac. desta Secção de
30.10.1991, no rec. 13343, com as mesmas partes, publicado em Acór-
dãos Doutrinais no 366, págs. 765 e segs.). — Fui presente, Mota Sal-
gado.

213

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do S.T.A. Vício de forma.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. apenas
detém competência para conhecer dos recursos ”per sal-
tum” dos tribunais tributários de 1a instância quando
estes tenham por exclusivo fundamento matéria de direito.

II — Não está nesta situação recurso em que a recorrente,
contra o que se ficou na sentença, defende ter o im-
pugnante exercido actividade comercial com carácter de
habitualidade.

Recurso n.o 16.742, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Carlos Alberto Pombo e Costa e de que foi Relator o
Exm.o Cons.o Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I. O Exm.o Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa (9o Juízo), dizendo-se incon-
formado com a sentença desse tribunal, de 93.04.28, que julgou pro-
cedente a impugnação que Carlos Alberto Pombo e Costa deduzira
contra a liquidação da contribuição industrial, grupo B, imposto ex-
traordinário e juros compensatórios, referentes ao ano de 1986 com
o fundamento na inexistência de factos tributários, conotados com
a compra do material eléctrico com intuito de revenda, dela recorre
directamente para este Supremo Tribunal, pedindo a sua revogação,
com o reconhecimento da validade, do acto tributário.

II. Como síntese das razões desenvolvidas nas suas alegações de
recurso para formular a revogação do julgado elaborou as seguintes
preposições conclusivas:

1. Está claramente demonstrado que o impugnante exerceu com
o carácter de habitualidade uma actividade comercial.

2. Donde deveria ter sido tributado em sede de Contribuição In-
dustrial, nos termos do art.o 1o do C.C. Industrial, pois tal actividade
não está sujeita a imposto profissional.

3. Logo a douta sentença recorrida violou o art.o 1 do Código
da Contribuição Industrial.

III. Não houve contra-alegação.
IV. O Exm.o Mag. do M.o P.o, junto deste Supremo Tribunal, após

notar que a recorrente invoca factos que não se mostram fixados
na decisão recorrida, opina no sentido da incompetência hierárquica
deste tribunal por o recurso não ter por exclusivo fundamento matéria
de direito.

V. Com os vistos dos Exms.o Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
A primeira tarefa decisória que se nos depara pela frente consiste

precisamente em solver a questão prévia suscitada pelo Exm.o Mag.
do M.oP.o, traduzida na eventual falta de competência do tribunal,
por lograr de prioridade do conhecimento sobre as demais questões,
como se proclama no art.o 3o da L.P.T.A. (”ex vi” do art.o 2, al. f)
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do C.P.T. e já havia de instruir-se de outros preceitos legais como
dos arts.o 45o do C.P.T.; 101o, 288o, n.o 1, al. a); 660o, n.o 1, al. a);
713 e 749o do C. P. Civil).

No art.o 32o, n.o 1, al. b) do E.T.A.F. dota-se a Secção de Con-
tencioso Tributário do S.T.A. de competência para ”conhecer dos
recursos interpostos das decisões dos tribunais tributários de 1a Ins-
tância com exclusivo fundamento em matéria de direito”. E o critério
jurídico, emergente de várias disposições legais, para destrinçar se
estamos perante uma questão jurídica ou uma questão de facto e
de cuja solução faça o recorrente depender o remédio jurídico para
a decisão recorrida, passa por saber se ele faz apelo, nessa sua causa
de pedir, apenas a normas ou princípios jurídicos, que tenham sido
pretensamente violadas na sua determinação, interpretação ou apli-
cação, ou se, ou também, à consideração de quaisquer factos naturais
ou ocorrências da vida real (fenómenos da natureza ou manifestações
concretas da visa, mesmo que do domínio do espírito ou da vontade)
– independentemente da pertinência, merecimento ou acerto jurídico
para a solução do recurso –, determinante nesta óptica é o reflexo
que a recorrente pretende extrair de tais asserções, cujo conhecimento
implique a elaboração de qualquer juízo probatório que não se con-
tenha na competência funcional de um tribunal de revista (ou seja
que não se resolva por uma constatação sobre se houve ofensa dessa
disposição legal expressa que exigia certa espécie de prova para a
existência de um facto ou que fixe a força de determinado meio de
prova – art.o 722o, n.o 2 do C.P. Civil –, casos em que a questão se
reduz ”prima facie” a uma aplicação da lei e só decorrentemente
a uma fixação consequencial de factos) — ou seja de um juízo de
prova livremente valorada, segundo as normas que as estatuem e
fixam o seu valor, pois, neste caso, a competência caberá já não ao
tribunal de revista, mas ao Tribunal Tributário de 2a Instância, por
força do art.o 41o, n.o 1, al. a) do ETAF.

A identificação dos fundamentos do recurso colhe-se da análise
das conclusões das alegações, – de que haverá de lançar-se mão sempre
que haja suprir-se qualquer défice de sentido, sempre natural num
trabalho de síntese intelectual –, por ser nelas que o recorrente tem
de condensar as causas de pedir que tenham susceptibilidade jurídica
para, na sua óptica determinar uma solução da causa diferente da
ditada na decisão recorrida.

E se nos ativermos ao sentido externado sob a primeira proposição
das conclusões de recurso, fácil é constatar que nela o recorrente
fez uma profissão de fé na existência de uma materialidade fáctica,
– integrada pelo exercício de uma actividade comercial com carácter
de habitualidade – completamente divergente da que emerge do pro-
batório da sentença recorrida. Essa dessintonia probatória é ainda
mais acutilante se iluminarmos o sentido da asserção conclusiva com
o sentido da proposição alegatória cuja realidade reproduz, constante
do n.o 16 das alegações, onde se afirma resultar provada dos autos
que ”o impugnante praticava com regularidade e com intuitos es-
peculativos . . .” ao invés, na sentença fixou-se não se ter demonstrado
que o impugnante tenha auferido lucros nas compras . . . e que foram
destinadas ao seu próprio agregado familiar . . .”.

Eis para decidir uma questão probatória traduzida numa averi-
guação, perante as provas carreadas para os autos, sobre se o recorrida
exerceu com carácter de habitualidade uma actividade comercial, en-
volvendo nomeadamente a elaboração de juízos probatórios de livre
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comerciação, da competência do tribunal que conheça da matéria
de facto mas não de um tribunal de revista. Pressupondo a decisão
do recurso a dilucidação daquela questão probatória, não pode afir-
mar-se ter esta por exclusivo fundamento matéria de direito.

Destarte, atento todo o exposto, acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário do S.T.A. em julgá-lo hierarquicamente
incompetente para conhecer do recurso, sendo competente o Tribunal
Tributário de 2a Instância, podendo-se usar da faculdade inserta no
art.o 47o do C.P. Tributário.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Direito processual fiscal. Impugnação. Conhecimento da pres-
crição da obrigação tributária.

Doutrina que dimana da decisão:

No processo de impugnação não pode o julgador conhecer
da prescrição da obrigação tributária que nada tem a ver
com a liquidação, cuja anulação, por ilegalidade, aquela
impugnação visa alcançar.

Recurso n.o 17.481, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Joaquim dos Santos Travassos e de que foi Relator o
Exm.o Cons.o Dr. Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso interposto pelo Exm.o Representante da
Fazenda Pública, e directamente para este Tribunal, da decisão do
M.o Juiz de 1a instância proferida num processo de impugnação de-
duzida por Joaquim dos Santos Travassos contra a liquidação do im-
posto complementar do ano de 1981, e na qual julgou extinta a obri-
gação tributária, com as legais consequenciais por prescrição.

Nas respectivas alegações sustenta e conclui em suma que no pro-
cesso de impugnação não se poderia julgar extinta, por prescrição,
a obrigação tributária, que a decisão recorrida é nula por nela não
se especificarem os fundamentos de facto que conduziram à declaração
de prescrição, e finalmente que sempre seria inaplicável o novo prazo
de prescrição constante do art.o 34 do CPT.

O Exm.o Magistrado do M.o P.o sustenta que na sucessão de lei
reguladora do prazo de prescrição rege a norma do art.o 297 do Código
Civil.

Cumpre decidir, logrando prioridade lógica a questão veiculada
no recurso e consistente em saber se no processo de impugnação
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o M.o Juiz poderia ter julgado extinta por prescrição, a obrigação
tributária, nos termos em que o fez.

Retenha-se que o M.o Juiz pôs termo ao processo, sem que se
tivesse pronunciado sobre o objecto da deduzida impugnação, a li-
quidação do aludido tributo posta em crise com fundamento em ine-
xistência do facto tributário, decidindo previamente, e por invocação
do disposto no art.o 34o do Código de Processo Tributário, que pelo
decurso do ali referido prazo de dez anos se achava prescrita a obri-
gação tributária.

Retenha-se ainda que, como resulta da própria decisão e se pode
certificar através dos actos processuais constantes dos autos, o decurso
do aludido prazo conducente à declarada extinção da obrigação tri-
butária, é situação que se coloca inequivocamente após a liquidação
impugnada.

Daqui logo resulta à evidencia que o M.o Juiz, na sua decisão
se alheou de todo da suscitada questão da tributação alegadamente
feita em violação da lei, da ilegalidade do acto tributário, considerado
este como um procedimento da Administração Fiscal tendente à de-
claração dos direitos e deveres tributários. Não teve presente o
M.o Juiz, na sua decisão, que na deduzida impugnação se visara, como
competia, o acto tributário, o acto subsuntivo da liquidação cuja anu-
lação se pretendia por mor de uma invocada inexistência do facto
tributário. A decisão recorrida, postergando até o assim peticionado,
debruça-se sobre a questão da extinção da obrigação tributária, des-
locando-se para matéria que não se situa no âmbito do processo de
impugnação cujo objecto consiste na declaração de invalidade ou anu-
lação de um acto tributário. Pelo que logicamente de tal matéria
não poderia o M.o Juiz conhecer neste processo.

Uma coisa é a eficácia da relação jurídica tributária que pode efec-
tivamente vir a ficar comprometida pelo decurso de um certo prazo,
e uma outra realidade é a da validade do acto tributário sobre a
qual não se projecta aquele aludido elemento temporal, salvo na pers-
pectiva, que não é aqui invocável de condicionante do exercício do
direito de liquidação, ou seja na óptica da caducidade.

Porque não podia pois o M.o Juiz ter declarado extinta a obrigação
tributária, acorda-se agora em revogar a decisão proferida para que
o M.o Juiz conheça, se a tal nada obstar, do objecto da impugnação,
já que não procede, como se disse, a razão porque deixou de o fazer,
assim se provendo o recurso.

Não há lugar a custas.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Carlos Alberto Horta do Valle
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — José João Coelho
Dias. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Matéria de facto, Recurso per saltum. Incompetência em razão
da hierarquia. Conhecimento oficioso. Conhecimento prio-
ritário. Imposto de mais-valias. Terreno para construção.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — É questão de facto saber se determinada parcela de terreno
serve de local de armazenagem de matéria-prima para
a laboração de certa fábrica e se o barro ou a argila
não transformados podem estar a céu descoberto sem
que percam a sua aptidão para a aplicação industrial.

2 — A questão da incompetência absoluta (em razão da hie-
rarquia) do tribunal para um recurso é de conhecimento
oficioso e prioritário; e a sua procedência prejudica a
apreciação de qualquer outra (artos 45o do CPT e 660o/2
do CPC).

3 — A Secção de Contencioso Tributário do STA carece de
competência em razão da hierarquia para conhecer de
recurso directo de decisão jurisdicional de um tribunal
tributário de 1a instância que não se restrinja a matéria
de direito.

4 — Tal competência cabe, nos termos dos artos 32o/1/b) e
41o/1/a) do ETAF e 167o do CPT, ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Recurso no 17.591. Recorrente: FAZENDA PÚBLICA; Recorridos:
ANTÓNIO MOTA DE SOUSA e esposa LUCINDA MOTA DAS
NEVES; Relator: Juiz Conselheiro CASTRO MARTINS.

ACORDAM EM CONFERÊNCIA NA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Leiria, lavrada em 13-12-91, a fls. 32 e
segs., que julgou procedente impugnação deduzida por ANTÓNIO
MOTA DE SOUSA e esposa LUCINDA MOTA DAS NEVES contra
uma liquidação de imposto de mais-valias pelo ganho obtido na venda
de uma parcela de terreno destacada de dois prédios rústicos.

O recurso foi interposto para o Tribunal Tributário de 2a Instância,
o qual, todavia, por Acórdão de 10-11-92, a fls. 64-65, se declarou
incompetente em razão da hierarquia para o recurso, por entender
versar ele exclusivamente matéria de direito.

A recorrente pediu então, e obteve, ao abrigo do arto 47o, no 2,
do CPT, a remessa dos autos e esta Secção do STA, que aquele
aresto entendera ser competente para o recurso.

Neste STA o Mo Po emitiu parecer de que o recurso não versa
exclusivamente matéria de direito, pelo que este STA será incom-
petente em razão da hierarquia para dele conhecer.

Ouvida, a recorrente admitiu abranger o recurso matéria de facto,
“como aliás esteve implícito no facto de ter sido interposto para o
Tribunal Tributário de 2a Instância”.

2. Na sua resposta de fls. 30-31 a ora recorrente alegou servir a
referida parcela de terreno “de local de armazenagem de matéria-
-prima para a laboração de fábrica que só pelas características da
matéria-prima a armazenar não necessitou que fosse levada a efeito
qualquer construção”. E na 2a conclusão da sua minuta de recurso
insiste a recorrente em que essa “parcela faz parte da unidade eco-
nómico-funcional que é a fábrica também propriedade da firma ad-
quirente”. Tal conclusão constitui a síntese do alegado nos nove pri-
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meiros artigos dessa minuta, subordinados à epígrafe “Matéria de
facto”, em que se expõem factos mais simples, como o da especificação
dessa fábrica e o de que “o barro ou a argila não transformados
podem estar a céu descoberto sem que percam a sua aptidão para
a aplicação industrial”, e outros mais complexos, como o de que a
aquisição dessa parcela visou melhorar e ampliar “o prédio urbano
onde está instalada a firma adquirente” acrescentando um logradouro
ao edifício industrial.

Ora, como bem diz a recorrente no arto 10o dessa sua minuta,
tais factos não os deu a sentença como provados.

3. Assim, este recurso, interposto de sentença da 1a instância, não
se restringe a matéria de direito, pelo que para dele conhecer carece
esta 2a Secção do STA de competência, a qual cabe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância, conforme dispõem os artos 32o, no 1, al. b),
e 41.o, no 1, al. a), do ETAF, e 167o do CPT.

Ora tal incompetência, absoluta, deste tribunal é questão de co-
nhecimento oficioso e prioritário, cuja procedência impede que se
aprecie aqui qualquer outra [artos 2o, al. a), e 45o do CPT e 660o,
no 2, do CPC].

4. Por isso declara-se esta Secção do STA incompetente em razão
da hierarquia para conhecer do recurso e para tanto competente o
Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Agostinho Castro Martins (re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

CUSTAS. Meios comuns à jurisdição administrativa e fiscal.
Recursos na jurisdição fiscal. Custas nos processos de ju-
risdição fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O art.o 130 da LPTA trata dos recursos contenciosos
e outros processos que podem ser comuns à jurisdição
administrativa e à jurisdição fiscal.

2 — O art.o 131o da LPTA abrange os processos próprios de
jurisdição fiscal, regulado pelo processo tributário.

3 — As custas nos processos de jurisdição fiscal contam-se
nos termos do art.o 6 da Tabela de Custas no STA.

Recurso n.o 17.660, em que são Recorrente a Caixa Geral de Depósitos
e Recorrido o Chefe da Repartição de Finanças de Torres Novas
e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Num processo de execução fiscal por dívida à Caixa Geral de De-
pósitos, por a executada ter sido declarada em falência, veio o ad-
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ministrador da massa falida requerer ao Chefe da Repartição de Fi-
nanças de Torres Novas a remessa do processo ao Tribunal de Falência
de Torres Novas.

Este indeferira o pedido, tendo o administrador da massa falida
recorrido para o Tribunal Tributário de 1a Instância de Santarém
que deu provimento ao recurso, ordenando a remessa da execução
fiscal para o Tribunal de Falência para aí ser apensado ao processo
de falência.

A Caixa recorreu desta decisão para este Supremo Tribunal Ad-
ministrativo que negou provimento ao recurso, condenando-a nas
custas.

A conta das custas foi elaborada tendo por base o art.o 6 da Tabela
de Custas no STA.

A Caixa veio reclamar da conta com o fundamento de que as custas
devem ser contadas nos termos do art.o 5o da mesma Tabela por
força do art.o 130, n.o 4, alínea b), da LPTA.

Por despacho do Relator foi a reclamação indeferida, por o art.o 130,
n.o 4, alínea b), da LPTA, não se aplicar ao recurso em causa, por
este ser um processo de jurisdição fiscal (art.o 131 da LPTA).

A Caixa não se conformando com tal decisão, veio reclamar para
a conferência, apresentando as conclusões seguintes:

1. O presente recurso é um dos recursos a que se refere o n.o 3
do art.o 130 da LPTA.

2. Pelo que o regime de custas é o da 1a Secção do STA, face
ao disposto no n.o 4, alínea b), do referido artigo.

3. Ou seja é aplicável, em matéria de custas, o art.o 5 da Tabela
de Custas, aprovada pelo DL 42 159, de 12.2.59.

4. Assim, a conta de custas está mal elaborada, pois devia considerar
a taxa de justiça de 6000$00 ou no máximo de 100.000$00 e a pro-
curadoria metade desse valor.

5. Ao negar razão à reclamação deduzida, o despacho reclamado
violou o disposto no art.o 130o, n.o 4 , alínea b), da LPTA e o art.o 5
da Tabela de Custas no STA.

6. Deve, por conseguinte, revogar-se o despacho reclamado, or-
denando-se a rectificação da conta.

A digna representante da Fazenda Pública é de parecer que a re-
clamação não merece deferimento por, em matéria fiscal, apenas os
processos contenciosos terão tratamento idêntico aos da 1a Secção,
devendo aos recursos jurisdicionais ser aplicável o regime do art.o 6o

da Tabela de Custas.
O distinto representante do Ministério Público é de parecer que

o art.o 130, n.o 4, alínea b), da LPTA não ser aplicável ao caso sub
judice, sendo o art.o 6 da Tabela de Custas que é aplicável.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Do relatado alcança-se que o problema a decidir, neste recurso,

é o de saber qual o regime de custas a aplicar a um recurso judicial
de uma decisão proferida pelo Chefe da Repartição de Finanças num
processo de execução fiscal, cuja decisão subiu em recurso a este
STA - se o previsto no art.o 5 da Tabela de Custas no STA, aplicável
à 1a Secção ou o constante no art.o 6.

A Caixa defende que as custas a liquidar são contadas nos termos
do art.o 5o da Tabela de Custas citada, em face ao art.o 130o, n.o 4,
alínea b) da LPTA.

O despacho reclamado, a digna representante da Fazenda Pública
e o distinto magistrado do Ministério Público entendem que as custas
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são contadas nos termos do art.o 6o da Tabela de Custas, não sendo
aplicável o art.o 130, n.o 4, da LPTA.

Equacionado o problema, urge decidi-lo.
2. A LPTA nas disposições finais - capitulo XI - especialmente os

arts.o 130 e 131 faz a distinção entre os meios comuns à jurisdição
administrativa e fiscal e a recursos na jurisdição fiscal.

O art.o 130o trata dos recursos contenciosos, da suspensão da efi-
cácia dos actos, intimação para consulta de documentos ou passagem
de certidões, produção antecipada de prova, execução dos julgados,
etc. São processos que são comuns quer à jurisdição administrativa
quer à jurisdição fiscal.

Todavia, os recursos da jurisdição fiscal constantes do art.o 131
só corem nos tribunais tributários - impugnações, oposições, embargos
de terceiro, reclamação de créditos, recursos das decisões que aplicam
coimas e recursos das decisões proferidas pelo chefe da repartição
de finanças e outras autoridades da Administração fiscal nos processos
de execução fiscal.

Daqui resulta que há uma nítida distinção nestes dois artigos no
que concerne aos processos, a qual se alcança da sua leitura.

No caso sub judice, o que está em causa é um recurso de um
despacho proferido por um chefe da repartição de finanças num pro-
cesso de execução fiscal.

Trata-se de um processo que só pode correr nos tribunais tributários
e nos processos próprios da jurisdição fiscal. Está apenas sujeito à
tramitação previstas para os processos tributários.

É a própria lei que faz essa distinção, como se alcança dos arts.o 32o,
n.o 1, alíneas c) e d); 33, n.o 1, alíneas c) e d); 41o, n.o 1, alínea b);
42, n.o 1, alíneas b) e c); e 52, n.o 1, alínea d), do ETAF e 118,
n.o 3, do CPT.

Ora, o processo de execução fiscal, não é um meio comum à ju-
risdição administrativa e fiscal (art.o 130, n.o 1) mas um processo
privativo da jurisdição fiscal que está regulado no CPT (art.o 131
da LPTA).

Sendo assim, no STA, as custas quanto aos processos que seguem
os meios comuns - o processado da 1a Secção - Contencioso Admi-
nistrativo - são contadas nos termos do art.o 5o da Tabela de Custas
no STA e relativamente aos processos que correm na 2a Secção - Con-
tencioso Tributário - e tem a tramitação própria de processo tributário
(art.o 23, alíneas d) a g) e 118, ns.o 1 e 2, 213 e segs., 237, ns.o 2
e 3, 355 a 357 do CPT) são contadas pelo art.o 6 da mesma Tabela.

Daqui resulta que a contagem das custas no presente recurso que
teve origem numa decisão do chefe da repartição de finanças proferida
num processo de execução fiscal é aferida pelo art.o 6o da Tabela
de Custas no STA.

Só seriam contadas as custas pelo art.o 5o da tabela se se tratasse
de um recurso contencioso nos termos do art.o 32o, n.o 1, alíneas c)
e d), do ETAF, o que não sucede, como a própria Reclamante refere
ao dirigir o recurso a este STA ao abrigo do art.o 32, n.o 1, alínea b),
do ETAF.

3. Em face do exposto as conclusões alinhadas pela Reclamante
não alcançam qualquer êxito.

Nestes termos, acordam em desatender a reclamação para a
conferência.
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São devidas custas, fixando-se a taxa de justiça em quinze
(15.000$00) mil escudos (art.o 6, § 5, da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — Domingos
Brandão de Pinho. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Matéria de facto. Recurso per sal-
tum. Tribunal hierarquicamente competente. Art.os 32.o,
n.o 1, b), e 41.o, n.o 1, a), ambos do ETAF.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso de uma decisão de 1.a instância se afirma que
os ganhos tributados em imposto de mais-valias foram o
fruto do trabalho do recorrente e se tal facto não consta
da sentença, de concluir é que o recurso não versa exclu-
sivamente sobre matéria de direito e por isso o tribunal
hierarquicamente competente é o T.T. de 2.a Instância.

Recurso n.o 17 709, em que são recorrente Joaquim Guedes Gonçalves
Briga e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o EXMo. CONSo.
Dr. Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I – Joaquim Guedes Gonçalves Briga, nos autos devidamente iden-
tificado, interpôs o presente recurso da sentença do 1.o Juízo do Tri-
bunal Tributário de 1.a Instância do Porto de 30.9.93, a fls. 42 e
segs., que julgou improcedente a impugnação que o recorrente de-
duzira contra a liquidação de Imposto de Mais-Valias feita pela Re-
partição de Finanças de Amarante, no montante de 247 397$00, ale-
gando vícios de violação de lei e de forma e ainda inexistência de
facto tributário.

O ora recorrente alegara, em resumo, que não houve mais-valias
porque o preço do trespasse foi inferior ao valor das obras que realizou
no estabelecimento, valor esse comprovado por escritura pública, a
qual só podia ser posta em causa em acção de simulação, e que
o acto tributário não está devidamente fundamentado.

A sentença deu como provados os seguintes factos:
“1 – Por escritura pública exarada no Cartório Notarial de Marco

de Canavezes, em 4.11.85, o impugnante trespassou a Joaquim Teixeira
pelo preço de 1 000 000$00, o estabelecimento comercial e industrial
de café e Snack-Bar e restaurante denominado Café Snack-Bar do
Arquinho, sito no rés-do-chão, e constituído pela fracção D do prédio
urbano denominado NAVARRAS UM, sito na Rua de António Car-
neiro, freguesia de Cepelos, concelho de Amarante, com todo o seu
activo, mas livre de qualquer passivo, considerado o estabelecimento
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como uma universalidade ou unidade económica, com as suas ins-
talações, local, demais direitos e licenças, móveis, utensílios e outros
elementos que o integram;

2 – O impugnante em 5.12.85 apresentou na Repartição de Finanças
de Amarante a declaração modelo 2 do Imposto de Mais-Valias, por
força do trespasse referido em 1, e tendo apresentado como valor
do mesmo a quantia referida na escritura de trespasse, atribuindo
à chave o valor de 87 800$00 e ao equipamento específico o de
912 200$00;

3 – Com base nos elementos da declaração e na informação de
30.5.86, prestadas pelos S.P.F.T., em 12.6.86 o Chefe de Finanças
fixou a matéria colectável de 3 811 639$00;

4 – Em 20.7.86, o impugnante foi notificado para reclamar, que-
rendo, da fixação da matéria colectável, ou pagar o Imposto de Mais-
-Valias de 457 397$00;

5 – Em 7.7.86, o impugnante apresentou reclamação, a qual depois
de apreciada e informada em 6.12.86, foi parcialmente atendida, tendo
o Chefe de Finanças fixado definitivamente as Mais-Valias em
2 061 639$00;

6 – Em 11.2.87 foi o impugnante notificado para pagar o Imposto
de Mais-Valias de 1985, no montante de 247 397$00;

7 – A abertura do cofre verificou-se em 2.3.87 e o impugnante de-
duziu esta impugnação em 21.4.87;

8 – O impugnante recebeu em bruto o local onde funciona o es-
tabelecimento trespassado, e para o tornar operacional, dispendeu
nele a quantia de 1 750 000$00;

9 – A quantia de 1 750 000$00 foi deduzida para efeitos de apu-
ramento do lucro tributável”.

Com base nestes factos, a sentença considerou que não se verificava
nenhum dos vícios alegados pelo impugnante.

Este discorda, mantendo o seu ponto de vista nas alegações as
quais remata em extensas conclusões.

Contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando que a matéria co-
lectável foi fixada dentro dos poderes atribuídos por lei à administração
fiscal, que o acto está devidamente fundamentado e que a matéria
colectável foi definitivamente fixada, não colhendo os argumentos
expendidos para anular a liquidação.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o parecer de que o
recurso não versa exclusivamente matéria de direito, pois que o re-
corrente na conclusão 2.a das suas alegações afirma que os ganhos
tributados não são susceptíveis de incidência do imposto de mais-valias
pois se ficaram a dever apenas ao seu “trabalho, acção, esforço e
investimento”, sendo certo que a sentença estabeleceu que os ganhos
tributados ultrapassaram o investimento realizado pelo impugnante
e foi por isso que foram tributados.

Notificadas as partes para dizerem o que se lhes oferecesse sobre
o parecer do M.oP.o, apenas o fez a FP, alegando que não está em
causa matéria de facto, já que o valor do trespasse foi fixado no
processo de determinação da matéria colectável.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Face ao exposto, em causa está saber se a sentença recorrida

decidiu bem ao estabelecer que a liquidação não está ferida dos vícios
que o recorrente lhe imputa.

Antes, porém, importa conhecer da questão suscitada pelo MoPo,
pois da sua decisão depende a competência do tribunal.
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Na verdade, de harmonia com o disposto no arto 32o, no 1, alínea b),
em conjugação com o arto 41o, no 1, alínea a), ambos do ETAF,
aprovado pelo DL no 129/84, de 27 de Abril, a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é incompetente para
conhecer de recursos interpostos de decisões de 1a instância quando
neles se discuta matéria de facto, sendo para tal competente o Tribunal
Tributário de 2a Instância.

Vejamos, pois.
III - O Ex.mo Magistrado do MoPo tem razão.
Na verdade, o recorrente afirma nas conclusões 2a e 3a das suas

alegações que se exclui do conceito de ganhos fortuitos, sobre que
incide o imposto, os ganhos alcançados pelo investimento, pelo es-
forço, pela acção e pelo labor humanos e que “assim, os ganhos - se
ganhos tivesse havido - a que se referem os presentes autos, porque
são consequência directa e necessária do trabalho, acção, esforço e
investimentos do recorrente, não estão abrangidos pelo arto 1o do
C.I.M.V.”.

Ora, do elenco de factos dados como provados pela sentença não
constam tais factos. Bem pelo contrário, a sentença, ao discretear
sobre a aplicação dos factos à lei, afirma que as despesas que o re-
corrente efectuou no estabelecimento foram levadas em conta na fi-
xação da matéria colectável. O que significa exactamente o contrário
do que o recorrente alega.

E saber se os ganhos que constituem a matéria colectável e que
foram tributados foram ou não produto do trabalho e do esforço
do recorrente é pura matéria de facto.

Por outro lado, não importa para o efeito a eventual circunstância
de a matéria de facto se encontrar já fixada, constituindo caso decidido,
como alega a FP. Se isso é ou não exacto é questão que só pode
ser apreciada pelo tribunal competente.

Nestes termos, e tendo presente ainda o disposto no no 3 do arto 47o

do Código de Processo Tributário, acorda-se em declarar esta Secção
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo in-
competente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, e de-
clarar competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, com 15000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 25-1-1995. — José Jesus Costa (Relator) — Francisco Ro-
drigues Pardal — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Contribuição Autárquica. Isenção. TLP, SA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não há nenhuma norma que conceda isenção da con-
tribuição autárquica aos TLP pelos prédios urbanos que
possui.
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II — As isenções fiscais têm de constar de lei por força do
princípio da legalidade tributária (106o, n.o 2, da CRP).

III — A contribuição autárquica é um imposto novo, tipica-
mente definido por elementos diferentes da contribuição
predial.

IV — Esta era um imposto sobre o rendimento; aquela é um
imposto sobre o património.

V — A contribuição autárquica apenas ocupa parcialmente
uma faixa económica exigível em fonte de tributação pelo
legislador, tendo-lhe escapado a correspondente aos pré-
dios arrendados.

VI — Pelo art.o 2, 1) do DL 485/88, de 30/12 e 2o do DL
215/89, 1/7, o legislador apenas pretendeu deixar claro
que a isenção de contribuição predial se mantinha em
relação aos factos passados, não obstante a eventualidade
de só posteriormente virem a ser conhecidos.

Recurso n.o 17.920, em que são Recorrente Telefones de Lisboa e
Porto (TLP), SA e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exm.o Cons.o Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Telefones de Lisboa e Porto (TLP), SA, com sede em Lisboa,
impugnaram judicialmente perante o Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa (4o Juízo) a liquidação da contribuição autárquica,
do ano de 1992, do montante de 111.509$00, efectuada pela Repartição
de Finanças de Loures - 1a - , incidente sobre o prédio urbano inscrito
na respectiva matriz da freguesia de Lousa, sob o art.o U-01384, ale-
gando, em síntese:

a) À face do n.o 4 do art.o 9o da Lei n.o 88/89, de 11/9, ”as in-
fra-estruturas que integram a rede básica de telecomunicações cons-
tituem bens do domínio público, sendo afectados nos termos da lei,
aos operadores de serviço público que as explorem”.

b) Ora, o prédio, de que é proprietário, está afecto à instalação,
protecção e conservação daquelas infra-estruturas, na medida em,
que lhes serve de suporte físico, aos nós de concentração, comutação
do processamento.

c) É, por isso, uma infra-estrutura integrante dessa rede básica
de telecomunicações.

d) E logo constitui um bem do domínio público.
e) Que como tal não reúne os requisitos cumulativos do conceito

fiscal de prédio para efeitos de contribuição autárquica (estrutura
física, patrimonialidade e economicidade).

f) Pois não fazem parte do património de uma pessoa singular
ou colectiva e estão excluídos do comércio jurídico privado.

g) A impugnante gozava de total isenção de imposto, entre eles
se contando a contribuição predial, e taxas, nos termos do art.o 15o,
al. b) do seu Estatuto, anexo ao DL 48007, de 26 de Outubro de
1967.

h) Tal isenção teve por fonte o estipulado no art.o 19o do contrato
de concessão celebrado entre o Estado e a ”The Anglo Portuguese
Company”, de 15/01/28 (DG n.o 23, IIa Série, de 28.1.28), a quem
os TLP, E.P. sucederam.
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i) O art.o 2o, 1) do DL 485/88, de 30/12, revogou, a partir de 1
de Janeiro de 1989, os benefícios fiscais de que a impugnante be-
neficiada, mantendo apenas as isenções da sisa e da contribuição
predial.

j) No entanto o art.o 2o do DL 215/89, de 1/7, que aprovou o
Estatuto dos Benefícios Fiscais, manteve alguns benefícios fiscais e
entre eles a isenção da contribuição predial, cujo direito tenha sido
adquirido até 31/12/88, sem que aí expressamente inclua a impugnante,
mas logo também aí explicitou (no n.o 2) que os direitos adquiridos
poderiam ser benefícios adquiridos, entre outros meios, por via
contratual.

l) Porque em 89.01.01, a contribuição predial deixou de vigorar
para passar a existir em sua substituição a contribuição autárquica,
só consegue dar-se sentido útil ao art.o 2 do DL 485/88, de 30 de
Dezembro, desde que se interprete a referência feita à contribuição
predial como sendo efectuada à contribuição autárquica, vendo-se
essa divergência como um ”lapsu calami” do legislador, pois, de resto,
era estar, com quebra de logicidade do pensamento do legislador,
a prever uma manutenção do imposto a partir do momento em que
ele já não existia.

k) Esta interpretação respeita inteiramente as regras do art.o 9o

do C. Civil, mormente a unidade do sistema jurídico, as circunstância
em que a lei foi elaborada e as condições especificas do tempo em
que é aplicada.

m) Tanto mais que a contribuição autárquica é o tributo substitutivo
da contribuição autárquica, conforme expressa declaração do legis-
lador fiscal em vários excertos do Cód. C. Autárquica.

n) E é por essa razão que o legislador foi dizendo nos arts.o 3o,
5o e 8o do DL 442-C/88, que aprovou o C.C.A., que as isenções da
contribuição predial, se manteria, com referência à contribuição
autárquica.

o) Não obstante a impugnante haver passado pelo DL 147/89, de
6 de Maio, a pessoa colectiva de direito privado, tudo continuou,
no domínio da isenção em causa, como dantes, por o seu art.o 2o

haver disposto que os TLP, SA, sucediam automaticamente aos TLP,
E.P., conservando a universalidade dos bens, direitos e obrigações,
integrantes da sua esfera jurídica no momento da transformação.

II. Por sentença, de 93.10.27, do citado Tribunal Tributário de 1a

Instância de Lisboa (4o Juízo) foi a impugnação julgada improcedente.
Para assim decidir estribou-se o Mtm.o Juiz, essencialmente, na

seguinte fundamentação:
Não existe presentemente no nosso ordenamento jurídico qualquer

norma que expressamente conceda à impugnante a isenção da con-
tribuição autárquica e de acordo com o nosso sistema constitucional
as isenções têm de ser expressamente estabelecidas por lei (art.o 106o,
n.o 2 da C.R.P.). Porque resultando de normas excepcionais ao prin-
cípio da generalidade dos impostos, as normas que as concedam nem
sequer podem ser objecto de interpretação analógica.

Se é certo que o art.o 2o do DL 485/88, de 30.12, manteve à im-
pugnante os benefícios da isenção da sisa e da contribuição predial
não pode essa isenção ser considerada já na data em que o imposto
já não existia por haver sido substituído por outro, através do DL
442-C/88, de 30/1, até à data anterior, cujos elementos típicos são
diferentes, como é o da contribuição autárquica em que a base da
incidência é, não o rendimento do prédio, mas o seu valor patrimonial
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(abrangendo apenas uma parte da realidade económica anterior, pois
que outra se deslocou para a cédula do IRS sob a forma dos ren-
dimentos pessoais efectivamente recebidos e decorrentes das situações
de arrendamento e semelhantes) e o sujeito activo é, não o Estado,
mas as autarquias locais.

De resto, o facto das normas que regulam no C.C. Autárquica
o regime das isenções (art.o 12o) não contemplarem a impugnante
só pode ser visto no mesmo sentido da interpretação que se retira
do DL 485/88 e, por outro lado, não pode a situação da impugnante
acobertar-se debaixo do art.o 3o do DL 442-C/88, de 10/11, por não
ser caso de isenção temporária como aí se exige.

Finalmente, o DL 147/89, de 6 de Maio, não é fonte de qualquer
isenção, tendo apenas operado o fenómeno sucessório dos direitos
e obrigações dos TLP, EP para a nova empresa privada, TLP, SA,
e só incluía o direito à isenção em causa se porventura o mesmo
fizesse parte do acervo dos direitos e isso não acontecia, e quanto,
ao prédio sujeito à tributação, ele não faz parte do domínio público
do Estado, não beneficiando de qualquer não sujeição ao imposto.

III. Inconformados com tal decisão dela recorreram os impugnantes
TLP, S.A. para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo, ilustrando o seu recurso com desenvolvida
e distinta argumentação, toda tendente a demonstrar os seus pontos
de vista evidenciados já nos autos, concluindo-a com as pertinentes
conclusões, que aqui se dão por reproduzidas para a isenção da con-
tribuição autárquica pela decorrência do art.o 15o al. b) dos seus Es-
tatutos; do art.o 2o, n.o 1 do DL 485/88, de 30/12; da fonte contratual
da isenção corporizada no inicial contrato de concessão com a ”The
Anglo Portuguese Company” (art.o 19o); da dominialidade pública
do prédio urbano por fazer parte das infra-estruturas que integram
a rede básica de telecomunicações.

IV. O Exm.o Mag. do M.o P.o, junto deste Supremo Tribunal, emitiu
parecer no sentido de que o recurso não merece provimento.

V. Colhidos os vistos legais dos Exm.so Senhores Juízes-Adjuntos
cumpre decidir.

1. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade
relevante:

a) A impugnante foi avisada para pagar até 30/4/93, a quantia de
111.509$00 referente à 1a prestação da colecta, liquidada relativamente
à contribuição autárquica, que lhe foi liquidada pela Repartição de
Finanças de Loures (1a), referente ao ano de 1992 e ao prédio urbano
inscrito na matriz sob o art.o n.o U-01384, da freguesia de Lousa,
do qual a impugnante consta como sendo proprietária.

b) Na respectiva matriz predial consta a composição do prédio
e que no 1o andar existe uma sala de baterias, uma sala de repartidores
e uma sala de equipamento.

2. A controvérsia a solver neste tribunal de recurso consiste em
saber se a sentença recorrida ditou ou não uma decisão jurídica acer-
tada para a questão que perante ela foi suscitada, ao decretar que
os TLP não gozam, a partir de 1 de Janeiro de 1989, de isenção
de contribuição autárquica, relativamente ao referido prédio urbano.

E porque as questões suscitadas nas conclusões das alegações de
recurso se apresentam alinhadas em função de certo carácter de pen-
dor potencialmente mais determinante do incisivo da solução pre-
tendida, será em função dessa específica valoração que as apre-
ciaremos.
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3. O art.o 2o, 1) do DL 485/88, de 30/12 (editado a coberto da
lei orçamental para o ano de 1988, n.o 2/88, de 26/1) revogou, a
partir de 1 de Janeiro de 1989, os benefícios fiscais de que os Telefones
de Lisboa e Porto, EP, gozavam, nos termos do art.o 15o, al. b),
do seu Estatuto anexo ao Dec. Lei n.o 48007, de 26/10/967, com ex-
cepção das isenções da sisa e da contribuição predial. Pretexta a re-
corrente que o legislador de tal diploma não terá deixado de ter
sido um pouco displicente quanto à linguagem utilizada no tocante
à isenção da contribuição predial, dizendo ”minus quam voluit”, pois
que não tem qualquer sentido falar de uma manutenção da isenção
da contribuição predial, precisamente quando, no mesmo dia, um
outro imposto, - a contribuição autárquica -, veio preencher o mesmo
espaço, aprovada por sinal por um outro diploma temporariamente
anterior, ou seja o DL 442-A/88, de 30 de Novembro. Tratar-se-ia
de um comportamento absurdo do legislador que o art.o 9o do C.
Civil permitiria considerar excluído, interpretando a referência à con-
tribuição predial como dizendo respeito à autárquica, respeitando-se
”a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi
elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada”
(n.o 1, in fine). Mas o que é certo é que a atitude do legislador
do DL 485/88 não sofre de qualquer vício de ilogicidade. Por um
lado, está em perfeita coerência com a sua declarada intenção, expressa
no exórdio do diploma, de revogar vários benefícios fiscais cuja ma-
nutenção entendeu não encontrar então justificação; de propiciar a
clarificação com a reforma fiscal dos impostos sobre o rendimento
e de repensar o peso económico das despesas fiscais assim conseguidas.
Por outro lado, ao falar no preceito em causa (art.o 2, 1)) de ma-
nutenção da contribuição predial e não da instituição das atribuições
de isenção, a linguagem só pode apontar para o respeito pela pa-
ralisação dos efeitos dos factos tributários passados, ou seja para o
respeito pelo impedimento do nascimento de qualquer obrigação de
contribuição predial pelos factos tributários antes ocorridos, mas cuja
verificação constitutiva, pelo acto de liquidação, se poderia operar
em momento posterior. Continua-se assim a garantir a isenção predial
pelos factos tributários passados. Eis, bem clara, uma razão para a
existência do referido preceito.

Se não fora ele, sempre se poderia questionar posteriormente se
não seria devida contribuição predial por factos tributários ocorridos
antes, pese embora a contemporaneidade imperativa, quanto ao mo-
mento da aplicação, da lei concedente da isenção e da tributação
que afastaria aquela dúvida.

Ao que vai dito apenas haverá que acrescentar não ser possível
estender o regime do DL 485/88, nem qualquer outro como o que
decorre do art.o 2o do DL 215/89, de 1 de Julho, ou até dos que
referenciam no DL 442-A/88 (art.o 3o) ou no próprio C.C.A., atinentes
a isenção da contribuição predial como podendo abranger a con-
tribuição autárquica, por tal apenas poder sustentar-se numa analogia,
concebida em termos deveras latos, e ela estar proibida no domínio
da definição dos elementos essenciais dos impostos como é a isenção
(art.o 9o do Est. Ben. Fiscais).

A vontade iniludível do legislador, mesmo do DL 445/88, no sentido
da revogação da isenção da contribuição predial e da não concessão
de qualquer isenção da contribuição autárquica aos TLP resulta ainda
do facto de não lha haver mantido, não obstante se tratar de direito
adquirido até 31/12/88, no art.o 1 do DL 215/89, de 1/7 que aprovou
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o E.B.F., quando aí converteu, em certos casos (onde não se inclui
o da recorrente) uma isenção em outra isenção (art.o 2, n.o 1, al.
f)).

Também não poderá sustentar-se a ”conversão” da isenção da con-
tribuição predial para a autárquica ao abrigo do art.o 2o, n.o 2 do
DL 215/89, de 1/7, pois que o preceito apenas pretende honrar o
princípio, mesmo no domínio do direito fiscal, ”pacta sunt servanda”.

Em primeiro lugar, há que ter em conta que a fonte legal da isenção
da contribuição predial, de que gozavam os TLP, não era já o referido
contrato de concessão (art.o 19) celebrado entre o Estado e a ”The
Anglo Portuguese Company” mas a disposição legal do Estatuto, o
art.o 15o, al. b) -, aprovado pelo Dec.Lei n.o 48007, de 26/10/967,
relativo à empresa (Telefones de Lisboa e Porto) que então sucede
à constituída pela concessionária.

Depois, o preceito em causa só tem sentido, no que tange ao tributo
examinado, em relação às isenções de contribuição predial convertidas
em isenções de contribuição autárquica e essas são apenas as referidas
no art.o 50o do E.B.F. e entre os sujeitos aí indicados não vêm men-
cionados os TLP.

Em abono da tese da recorrente não podem ainda chamar-se o
art.o 3 do DL 442-C/88, de 30/11, que aprovou o C.C.A., pois ele
tem por objecto de estatuição apenas o caso das isenções temporárias
e o caso da recorrente era o de uma isenção definitiva, nem o art.o
12o do próprio C.C. Autárquica donde não figura qualquer isenção
em seu favor.

Podendo, pois, concluir, inexistir, neste momento, qualquer norma
expressa atributiva de isenção da contribuição autárquica à recorrente
e ela tornar-se-ia necessária por imperativo constitucional, da ne-
cessidade de uma expressa consagração em lei formal (art.o 106o,
n.o 2 da C.R.P.). tal necessidade absoluta do facto de estarmos perante
um tributo definido por elementos típicos absolutamente diferentes
do anterior, embora ocupe parcialmente uma faixa económica que
o anterior tributava, o que já se aludiu. O novo tributo, ao contrário
da contribuição predial, não incide sobre o rendimento do prédio
mas sobre o seu valor patrimonial. O seu sujeito activo não é o Estado
mas as autarquias locais. Os seus benefícios estão definidos em novos
termos.

Abordemos, por último, a questão da pretensa qualificação do pré-
dio urbano como bem do domínio público. A resposta afirmativa
levar-nos-ia à conclusão da não sujeição da recorrente à contribuição
autárquica, por força do disposto no art.o 9o do C.C. Autárquica,
por se haver então de entender que tais bens estariam afectos ao
serviço do Estado.

Mas ainda aqui a recorrente não tem razão. É que face ao disposto
nos arts.o 9o, ns.o 1 e 4 e 7o, n.o 1 da Lei n.o 88/89, de 11/9, só
a rede de transmissões (infra-estruturas que integram a rede básica
de telecomunicações como ”conjunto de nós, ligações e equipamentos
que permitem a interconexão entre dois ou mais pontos para as te-
lecomunicações entre eles” são considerados pela lei como bens do
domínio público.

De tal qualificação escapa, os edifícios que como estrutura fixa
possibilitam a instalação e resguarda das infra-estruturas básicas de
transmissões e o acesso directo do público à prestação dos respectivos
serviços. Tais edifícios são assim construções constituídas por estru-
turas físicas sobre parcelas de território e que fazem parte do pa-
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trimónio da recorrente que a todo o tempo lhe poderá dar um diverso
destino económico. São, pois, valores patrimoniais atribuídos a uma
pessoa, no caso colectiva, e com valor traduzível em regras de mercado.

Estamos, pois, perante um prédio cujo valor patrimonial está sujeito
à contribuição autárquica (art.o 1o do C.C.A.) que é devida pelo res-
pectivo proprietário que é, na espécie vertente, e conforme se vê
do probatório, a recorrente.

Toquemos, por fim, no DL 147/89, de 6/5. Trata-se de um diploma
que não é fonte de qualquer tributação nem poderia estabelecer quais-
quer isenções por não ter sido publicado a coberto de qualquer au-
torização legislativa (arts.o 106o, n.o 2 e 168o, n.o 1, al. i) da C.R.P.).
A sua estatuição restringe-se à efectivação do fenómeno sucessório
dos direitos e obrigações dos TLP, EP, para a nova empresa TLP,
SA, em cujo acervo só se poderia contar o direito à isenção se dele
fosse titular a primeira sociedade e já se viu que não.

Por tudo o exposto falece toda a argumentação da recorrente ten-
dente a demonstrar que continuava a beneficiar da isenção da con-
tribuição autárquica.

A douta sentença recorrida, porque se norteou por estes parâmetros
interpretativos, merece ser, confirmada.

VI. Destarte, atento todo o exposto acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em
negar provimento ao recurso e confirmar a douta sentença recorrida.

Custas pela recorrente com procuradoria de 50 %.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995 — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Manuel dos Santos Serra. — Fui
presente, Lopes de Sousa

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Processo de contra-ordenação. Re-
curso per saltum ao Supremo Tribunal Administrativo. Nu-
lidade de sentença. RJIFNA. Arto 29o. Redacção do DL
no 394/93, de 24 de Novembro. Aplicação de leis no tempo.
Aplicação do regime sancionatório mais favorável.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Está fundamentada e por isso não enferma de nulidade
uma sentença que, fazendo apelo a uma “interpretação
algébrica” do arto 29o do RJIFNA, fixa os limites mínimos
das coimas para aquém dos que resultam da interpretação
literal do mesmo artigo.

II — Não existe também contradição entre os fundamentos
e a decisão em virtude de aquela interpretação não cor-
responder aos limites mínimos que resultam da letra da
lei.

III — É de aplicar retroactivamente a nova redacção do arto 29o

do RIJNA dada pelo DL no 394/93, de 24 de Novembro
na medida em que seja mais favorável ao agente.
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Recurso no 17.935. Recorrente: Fazenda Pública e Ministério Público;
Recorrido: AIRC-Associação de Informática da Região Centro;
Relator: EXMo. CONSo. Dr. Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I- A Fazenda Pública e o agente do Ministério Público no Tribunal
Tributário de 1a Instância de Coimbra interpuseram o presente recurso
da sentença do senhor Juiz deste tribunal de 26.9.1993, a fls. 35 e
segs., proferida nos autos de recurso interposto no processo de con-
tra-ordenação no 233/91 instaurado pela Repartição de Finanças de
Coimbra contra a AIRC - Associação de Informação da Região Cen-
tro, nos autos devidamente identificada, por não ter entregue nos
cofres do Estado o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
(IRS), retido na fonte relativo a funcionários seus no montante global
de 8 602 345$00, sendo 620 080$00 relativo ao 1o trimestre, 869 050$00
ao 2o trimestre, 668 120$00 ao 3o trimestre, todos de 1990, 691 120$00
relativos a Outubro e Novembro de 1990, 235 720$00 relativo a De-
zembro de 1990 e 5 518 255$00 relativos ao 1o trimestre de 1991.

Um Director de Finanças, por delegação do director distrital de
Finanças de Coimbra declarou prescrito o procedimento contra-or-
denacional em relação às infracções relativas aos 1o e 2o trimestres
de 1990 e puniu a referida Associação com três coimas de 300 000$00,
pelas infracções relativas aos 3o trimestre de 1990, Outubro e No-
vembro do mesmo ano e 1o trimestre de 1991, e ainda de 236 000$00,
pela infracção relativa a Dezembro de 1990, infracções essas previstas
no arto 91o, no 3, do Código do IRS e punidas no arto 29o, nos 1,
2 e 4 do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras
(RJIFNA).

Inconformada, a Associação arguida interpôs recurso para o Tri-
bunal Tributário de 1a Instância de Coimbra, aduzindo considerações
conducentes a justificar o seu procedimento, alegando que não se
trata de várias infracções mas antes de uma infracção continuada
e ainda que a condenação em custas viola as alíneas a) e h) do arto 2o

do Código das Custas e o arto 419o do Código Administrativo.
A sentença recorrida começou por considerar que não se encontram

preenchidos os pressupostos do “crime continuado” e, depois de fixar
os factos que considerou provados, “numa interpretação e sobretudo
algébrica, que, de todo, contraria a aplicação de limites máximos para
casos que estão longe - também algebricamente de serem os mais
elevados, ainda que, obviamente, censuráveis e “desviantes” e por
isso puníveis de outra forma, que não pelo máximo”, conclui terem
sido cometidas quatro contra-ordenações, na forma de negligência,
punindo cada uma com a coima de 100 000$00, e declarou a arguida
isente de custas.

A Fazenda Pública alega que o montante mínimo das coimas, atento
o preceituado nos nos 1, 2 e 4 do arto 29o do RJIFNA, deve ser
de 300 000$00 pelas infracções correspondentes à falta de entrega
do IRS relativo ao 3o trimestre de 1990, Outubro e Novembro do
mesmo ano e 1o trimestre de 1991, e de 235 720$00 pela infracção
correspondente ao mês de Dezembro de 1990, pelo que deve a sen-
tença ser revogada e a arguida punida com aqueles mínimos de coimas.

Por sua vez, o agente do Mo Po alega que a sentença recorrida
é nula, nos termos do disposto no arto 144o do Código de Processo
Tributário, não só porque a decisão está em contradição com os fun-
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damentos que invoca, pois que, face ao preceituado no arto 29o do
RJIFNA os montantes mínimos das coimas são os já referidos pela
Fazenda Pública, mas ainda porque não especifica os fundamentos
em que assenta a por si denominada “interpretação algébrica” para
alcançar a decisão recorrida. Deve, por isso, declarar-se nula a sen-
tença e operar-se a correcta fixação das coimas, com recurso à nova
redacção dada ao arto 29o do RJIFNA pelo DL no 394/93, de 24
de Novembro, em tudo o que for mais favorável à arguida.

A Associação arguida contra-alegou, pugnando pela manutenção
do decidido.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II — 1 — São os seguintes os factos que a sentença fixou, sem dis-

cordância dos recorrentes:
- Com a entrada em vigor do Código do Imposto sobre o Ren-

dimento das Pessoas Singulares (IRS), e quando cessou a compensação
contabilística, a AIRC passou a estar obrigada a reter o montante
legal devido pelos seus funcionários e, posteriormente, a entregá-lo
na Repartição de Finanças;

- A AIRC não entregou os montantes que contabilisticamente con-
tinuou a liquidar;

No enunciado produzido a fls. 10 dos autos a AIRC requereu o
pagamento da coima, pretendidamente pelo seu mínimo;

- Não evidenciam os autos terem existido actos de ocultação que
tenham dificultado a descoberta das infracções;

- Tratou-se de infracções de carácter acidental;
- A gravidade das contra-ordenações ficou a dever-se, evidente-

mente, ao facto de a recorrente não haver procedido com o cuidado
a que, segundo as circunstâncias, estava obrigada e que era, segu-
ramente, capaz”.

2 - Face a tais factos e às conclusões dos recursos, as questões
que cabe apreciar são a de alegada nulidade da sentença e a de
saber se a ficção das coimas respeitou os limites legais.

III — 1 — Comecemos pela questão da nulidade da sentença que
tem prioridade por, uma vez procedente, implicar a anulação da de-
cisão recorrida.

O recorrente Mo Po não tem razão.
Na verdade, a sentença recorrida invoca o disposto no arto 29o

do RJIFNA, na redacção anterior ao DL no 394/93, de 24 de No-
vembro, para justificar os montantes das coimas que fixou e faz apelo
ao que chama uma “interpretação algébrica” do referido preceito.
Tanto basta para que deva concluir-se que a decisão está devidamente
fundamentada.

Por outro lado, não pode dizer-se que a decisão está em contradição
com os fundamentos que invoca. O que pode suceder é que as razões
avançadas pelo senhor Juiz não sejam convincentes e se deva concluir
de modo diverso do da sentença. Mas então o que há é erro de
julgamento e não nulidade da sentença.

Improcede, pois, o recurso interposto pelo Mo Po.
2 - Vejamos então o recurso da Fazenda Pública.
Ora, é absolutamente claro que os limites mínimos das coimas

a aplicar, em face do disposto no arto 29o do RJIFNA, são os que
a recorrente FP adianta. Ou seja: 300 000$00 em relação às infracções
consistentes na falta de entrega do IRS relativo ao 3o trimestre de
1990, Outubro e Dezembro do mesmo ano e 1o trimestre de 1991,
e ainda de 235 720$00 pela falta de entrega do IRS correspondente
ao mês de Dezembro de 1990.
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Na verdade, em face do no 1 do referido artigo, o montante das
coimas varia entre o valor da prestação em falta e o dobro, com
o limite mínimo de 20 000$00 e o máximo de 300 000$00.

No caso de a conduta ser negligente, como sucede no caso sub
judice, aqueles limites são reduzidos a metade. Porém, no caso de
o arguido ser uma pessoa colectiva, como também acontece no caso
vertente, os referidos limites passam para o dobro.

Assim, atentos os montantes em dívida, as coimas a aplicar não
poderiam ser inferiores a 300 000$00, à excepção da coima corres-
pondente à falta de entrega de IRS no mês de Dezembro de 1990,
cujo limite mínimo é de 235 720$00, por ser esse o montante do
imposto em dívida.

2 - Só que entretanto a redacção do arto 29o do RJIFNA foi alterado
pelo DL no 394/93, de 24 de Novembro.

Na verdade, o no 1 deste artigo passou a ter a seguinte redacção:
“À não entrega, total ou parcial, pelo período de 90 dias, ao credor

tributário da prestação tributária deduzida nos termos da lei será aplicável
coima variável entre o valor da prestação em falta e o dobro da mesma,
sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido”.

Por sua vez, o no 2 do mesmo artigo passou a ter a seguinte redacção:
“Se a conduta prevista no número anterior for imputável a título

de negligência, e ainda que o período da não entrega ultrapasse os 90 dias,
será aplicável coima variante entre 10 % e metade do imposto em falta,
sem que possa ultrapassar o limite abstractamente estabelecido”.

Por último, o no 9 do mesmo artigo reproduz o texto anterior
no 4, do seguinte teor:

“Se as condutas mencionadas no nos 1 e 2 forem imputáveis a pessoa
colectiva ou entidade fiscalmente equiparada, os limites das coimas neles
previstas elevar-se-ão para o dobro”.

Segue-se daqui que, no caso vertente, visto que as condutas da
arguida foram negligentes, os limites das coimas aplicáveis variam
entre vinte por cento dos montantes em dívida e o valor destes mesmos
montantes.

Assim, a ser aplicável ao caso sub judice a nova redacção do arto 29o

citado, os limites das coimas passam a ser os seguintes: 133 624$00,
138 224$00, 47 144$00 e 1 103 651$00 e os limites máximos seriam
os montantes dos impostos em dívida.

3 - Ora, como tem sido jurisprudência uniforme deste STA e do
Tribunal Constitucional, o novo regime sancionatório é aplicável re-
troactivamente na medida em que seja mais favorável ao agente, por
força do arto 29o, no 4, da Constituição.

Em consequência, a nova redacção é de aplicar às três primeiras
infracções, uma vez que os limites mínimos são inferiores aos que
resultavam da redacção anterior, ao passo que a anterior redacção
continua aplicável à infracção correspondente à falta de pagamento
do imposto relativo ao 1o trimestre de 1991, uma vez que o limite
mínimo resultante da nova redacção é superior ao limite máximo
que resulta da redacção anterior. Por isso, em relação a esta última
infracção, a coima máxima aplicável é de 300 000$00.

4 — Pelo exposto, a sentença recorrida não pode manter-se.
E assim, afigura-se de aplicar as coimas de 150 000$00 por cada

uma das 1a e 2a infracções, 50 000$00 pelas 3a - ou seja, pela infracção
relativa ao imposto de Dezembro de 1990 - e 300 000$00 pela última -
ou seja, pela infracção relativa ao imposto do 1o trimestre de 1991.

Nestes termos, acorda-se em dar provimento ao recurso e revogar
a sentença recorrida, fixando as coimas nos montantes de 150 000$00
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pelas infracções relativas ao 3o trimestre e Outubro e Novembro de
1990, 50 000$00 pela relativa ao mês de Dezembro do mesmo ano
e 300 000$00 pela infracção do 1o trimestre de 1991.

Custas pela recorrida.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — José de Jesus Costa (rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Indeferimento liminar. Inviabilidade da
pretensão do autor. Arto 474o, no 1, alínea c), do Código
de Processo Civil.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos da parte final da alínea c) do no 1 do arto 474o

do C. P. Civil, só pode ser indeferida liminarmente uma
petição de impugnação se for evidente que a pretensão
do impugnante não pode proceder.

II — Não é evidente essa improcedência no caso de a pretensão
do impugnante corresponder a uma das possíveis inter-
pretações dos textos legais.

Recurso n.o 17 971. Recorrente: Sociedade Figueira Praia, SA; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: EXMo CONSo Dr. Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I - A sociedade comercial Figueira-Praia, S. A., nos autos devi-
damente identificada, interpôs o presente recurso do despacho de
15.6.1993 do senhor Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Coimbra, a fls. 116 e segs., que indeferiu liminarmente a impugnação
que a recorrente deduzira contra a liquidação de Imposto sobre o
Valor Acrescentado (IVA) pela aquisição de bens e serviços destinados
ao apetrechamento, manutenção e exploração das salas de jogos que
fazem parte da concessão da Exploração de Jogos de Fortuna e Azar
da Zona de Jogo Permanente da Figueira da Foz, de que con-
cessionária.

A ora recorrente alegara, em resumo:
- O Estado concedeu-lhe a referida concessão até 31.12.2005 por

contrato celebrado em 2.7.81;
- Para satisfação cabal dos requisitos legais de funcionamento da-

quelas salas de jogo, é forçada a proceder permanentemente à aqui-
sição de bens e serviços absolutamente indispensáveis ao apetrecha-
mento e à manutenção das salas;

- Em Setembro de 1992 adquiriu os bens e serviços a que se refere
os docs. de fls. 13 e segs., e sobre os valores das respectivas facturas
os fornecedores liquidaram e cobraram à impugnante IVA no mon-
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tante de 261 281$00, que não pôde deduzir a seu favor por não serem
dedutíveis nos termos do arto 20o do CIVA;

- Pagou indevidamente os referidos impostos, visto deles estar isen-
ta, uma vez que tais bens e serviços se destinaram à actividade de
exploração das salas de jogo;

- O regime fiscal do exercício da actividade dos jogos de fortuna
e azar consiste na incidência de um imposto especial, criado, liquidado
e pago nos termos do arto 84o da Lei do Jogo (DL no 422/89, de
2 de Dezembro, e no Decreto Regulamentar no 76/86, de 31 de De-
zembro), cujo arto 2o é claro em isentar a actividade de jogo de fortuna
e de azar de qualquer outra tributação geral ou local, o que sai re-
forçado pelo no 4 do mesmo artigo;

- A isenção de IVA resulta também do no 32, parte final, do arto 9o

do CIVA, uma vez que tal preceito isenta de IVA todas as actividades
sujeitas a impostos especiais sobre o jogo, e bem assim do disposto
no no 33 do mesmo artigo, já que se trata de transmissões de bens
e serviços afectos à actividade dos jogos de fortuna e de azar, que
é isenta;

- Compreende-se, aliás, essa isenção, como compensação dos ele-
vados custos de investimento a que obriga o cumprimento do contrato
de concessão.

O senhor Juiz não acolheu este entendimento, considerando, em
resumo, que o regime de isenção de impostos, que foi introduzido
pelo arto 84o do DL no 48 912, de 18 de Março de 1969, apenas
abrange o exercício da actividade do jogo e daquelas a que as empresas
concessionárias estejam obrigadas nos termos do contrato de con-
cessão, não incluindo as aquisições de bens e serviços ainda que des-
tinados especificamente ao exercício daquelas actividades, que o IVA
não é devido pelo exercício de uma actividade pois se trata de um
imposto geral sobre o consumo, do qual nem o Estado se encontra
isento, e ainda que a isenção e IVA só se verifica em relação a bens
e serviços que, pelas suas características, a lei o estabeleça ex-
pressamente.

A recorrente alegou no tribunal a quo, discordando deste enten-
dimento, continuando a sustentar que a lei contempla a isenção, e
alegando ainda que é manifesta a viabilidade da pretensão constante
da petição de impugnação, pelo que a impugnação deve ser limi-
narmente admitida, contra o que decidido foi.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o parecer de que o re-
curso merece provimento, pois que o indeferimento liminar com base
no disposto na alínea c) do no 1 do arto 474o do Código de Processo
Civil só pode ter lugar quando resulta da própria leitura dos factos
articulados na petição que a pretensão do autor não pode proceder,
sendo certo que o senhor Juiz, para decidir como decidiu, teve que
interpretar o arto 84o do DL no 422/89, de 2 de Dezembro, e bem
assim o próprio contrato de concessão, pelo que não era evidente,
na acepção daquela norma processual, que a pretensão da recorrente
não podia proceder.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Flui do exposto que a questão a decidir é tão-só a de saber

se havia ou não fundamento para o indeferimento liminar da petição
de impunação.

Vejamos.
III - O despacho ora recorrido indeferiu liminarmente a impugnação

com base no disposto na parte final da alínea c) do no 1 do arto 474o
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do C. P. Civil, aplicável ex vi do arto 2o, alínea f) do Código de
Processo Tributário.

Dispõe o no 1, alínea c) citado o seguinte:
“1. A petição deve ser liminarmente indeferida:
c) Quando a acção for proposta fora de tempo, sendo a caducidade

de conhecimento oficioso, ou quando, por outro motivo, for evidente
que a pretensão do autor não pode proceder”.

Foi a parte final do preceito que o despacho recorrido invocou
para indeferir liminarmente a petição, ou seja, a evidência de que
a pretensão do impugnante não podia proceder.

Mas o senhor Juiz não tem razão.
Na verdade, é entendimento pacífico que o indeferimento liminar,

por motivos de fundo, só pode ser decretado quando a pretensão
do autor, face aos factos articulados, nunca pudesse proceder - cfr.
Abílio Neto e jurisprudência e doutrina aí citadas. É preciso que
seja manifesto que o autor não tem o direito que se arroga, que
a sua pretensão seja inviável. Se for duvidoso que tal aconteça, no-
meadamente se a pretensão do autor corresponde a uma das possíveis
soluções de direito, não pode dizer-se ser evidente que a sua pretensão
não pode proceder.

Era essa já a lição do Prof. Alberto dos Reis ao anotar o arto 481o

do Código de Processo Civil, na redacção inicial, preceito que constitui
a fonte da actual c) do no 1 do arto 474o do mesmo código. Dizia
o ilustre Prof. “Pretensão evidentemente inviável é a pretensão a
que falta, manifestamente, algumas das condições indispensáveis para
que o tribunal, ao julgar de mérito, possa acolhê-la. Exemplo ca-
racterístico: o de ser fora de dúvida que o autor não tem o direito
material que se arroga contra o réu” - vide Código de Processo Civil
Anotado, Vol. II, 3a edição, reimpressão, pág. 379.

Ora, no caso sub judice de modo algum se pode afirmar ser evidente
que a pretensão da impugnante não pode proceder.

Tanto basta para que se deva concluir que a impugnação não devia
ter sido liminarmente indeferida.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido, o qual deve ser substituído por
outro que não indefira liminarmente a impugnação com base na parte
final da alínea c) do no 1 do arto 474o do Código de Processo Civil.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — José Jesus Costa (relator) — Fran-
cisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Processo. Finanças locais. Tarifa de conservação de esgotos.
Reacção contra a sua liquidação. Competência.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A reacção contra a liquidação de taxas ou tarifas é de-
duzida perante os órgãos executivos da autarquia local
com recurso para o Tribunal Tributário de 1a Instância.

2 — A falta de cumprimento deste pressuposto processual
– condição de procedibilidade – impede que o tribunal
tributário possa proferir decisão sobre o mérito da questão.

3 — Esse incumprimento acarreta a incompetência absoluta
do tribunal tributário em razão da matéria.

4 — O efeito dessa incompetência absoluta é o processo ficar
sem efeito.

Recurso n.o 18.057, em que são Recorrente Lusomundo — Sociedade
de Investimentos Imobiliários, S.A., e Recorrida a Fazenda Pública
e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

LUSOMUNDO — Sociedade de Gestão de Investimento Imobi-
liário, SA, c.f. 5020399892, com sede na Praça da Alegria, 22, 1o,
1200 Lisboa, veio impugnar a liquidação de tarifa de conservação
de esgotos da importância de 2.128.358$00, relativa ao ano de 1990
e a pagar até 12.6.92, com os fundamentos seguintes:

Tal tarifa incide sobre os prédios indicados no Aviso da Câmara
Municipal de Lisboa (fls. 8) (CML).

Esse aviso constitui uma forma de comunicação de um acto tri-
butário realizado pela CML de uma prestação tributária de natureza
local, não existindo uma norma legal que lhe possa servir de base.

A entrada em vigor da contribuição autárquica tinha por escopo
substituir todo o regime de receitas municipais (art.o 39o da L 106/88,
de 17.9).

Pede a anulação do acto tributário, pelo concurso cumulativo ou
alternativo das causas seguintes:

a) Preterição de formalidades essenciais por omissão de referência
no Aviso, aos fundamentos do acto tributário e à disposição legal
em que se tenha baseado.

b) Inexistência da Lei de Tributação específica da alínea b) do
art.o 12 da L 1/87, de 6.1, por sua revogação automática pelos arts.o 37
e 39 da L 106/88, de 17.9.

c) Ou, em alternativa, pela inconstitucionalidade de tal preceito
por omissão da sua expressa substituição segundo o referido art.o 39.

O representante da Fazenda Pública, na sua resposta, manifesta-se
pelo indeferimento da petição de impugnação.

O representante do Ministério Público é de parecer que a im-
pugnação tem de ser julgada improcedente por não provada.

O M.o Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa – 11o

Juízo – julgou a impugnação improcedente por não se verificarem
os fundamentos invocados – o acto tributário está fundamentado, não
havendo preterição de formalidades legais nem a invocada incons-
titucionalidade do art.o 12o , alínea b), da L 1/87, dado o DL 470-B/88
de 19.12.

A impugnante, não se conformando com a sentença proferida apre-
sentou alegações e conclusões que se resumem: a taxa ou tarifa de
conservação só tinha a natureza de tarifa quando as câmaras mu-
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nicipais realizassem por si, e por sua conta, os ramos de ligação da
rede geral de esgotos dos prédios e mantivessem nos mesmos termos
a sua conservação; as taxas ou tarifas de conservação de esgotos com
vista à criação e conservação da rede geral de esgotos tinham natureza
de imposto, face à inexistência da qualidade ou relação de contra-
prestação de um benefício individualizado; a criação de contribuição
autárquica, sendo um imposto baseado no ”princípio do benefício”
sobre todos os benefícios que, em termos gerais ou de satisfação
passiva, os proprietários dos prédios aufiram das câmaras municipais
sem relação directa de prestação de serviços ou acção individualizada;
o Cod. da Cont. Autárquica substituiu por incorporação no seu objecto
o referido ”imposto de conservação de esgotos” que indevidamente
a CML continua a denominar e a exigir como tarifa e que não tem
essa natureza; e, foi nulo por inexistência de lei o acto em que a
mesma câmara, após uma abstenção de 3 anos, o passou a liquidar
e a exigir em 1992; o acto do Aviso/Recibo enviado pela CML à
contribuinte, ora impugnante, é também ilegal por preterição de for-
malidades legais; a sentença recorrida enferma de variados vícios de
facto e de direito; dando como provado os factos positivos decorrentes
do referido Aviso, omitiu os factos negativos que o evidenciavam
como ferido de preterição de formalidades legais; qualificou inde-
vidamente, e sem fundamento, como de litigância de má-fé a acção
da impugnante e do seu mandatário; não conheceu de substância
da principal causa de pedir; a inexistência de incidência da pretensa
”tarifa” em causa; e decidiu contra direito, quer em relação a essa
causa de pedir fundamental, quer em relação à de preterição de for-
malidades legais.

Pede-se assim, por ordem da respectiva essencialidade:
a) Que seja revogada a sentença, na parte em que qualifica de

má-fé a acção da impugnante e do seu mandatário.
b) Que revogada a mesma sentença por ilegalidade da decisão

quanto à causa de pedir da inexistência de lei sobre a autonomia
da denominada tarifa de conservação de esgotos nos termos em que
a CML o exige.

c) Que, subsidariamente e para a hipótese de tal pedido não for
deferido, seja a sentença revogada na parte que não deu provimento
ao pedido de anulação do acto por preterição de formalidades legais.

A digna representante da Fazenda Pública contra-alegou, concluin-
do em resumo: a importância paga pela recorrente (R) para tra-
tamento e conservação de esgotos nunca teve nem tem a natureza
jurídica de um imposto, tratando-se sim de uma taxa; a contribuição
autárquica apenas visou substituir as receitas anteriormente auferidas
pelas câmaras, com a contribuição predial; a Reforma Fiscal de 1989/90
não pretendeu substituir as competências das autarquias; a CML al-
terou o modo de cálculo da tarifa de conservação e tratamento de
esgotos (tal como decorria do DL 31674, de 22.11.41 e estava con-
sagrado no Regulamento Geral de Canalização de Lisboa, de 1960),
passando a taxa a incidir não sobre o rendimento colectável mas
sobre o valor patrimonial dos imóveis; a liquidação não enferma de
qualquer ilegalidade e o aviso contém todos os elementos essenciais
para a R compreender a fundamentação da referida liquidação; a
R compreendeu essa fundamentação não tendo tido necessidade de
requerer o respectivo aperfeiçoamento para permitir defender-se atra-
vés da impugnação apresentada a fls. 3; que, aliás, só deveria ter
sido interposta após obter decisão da Câmara, em recurso prévio
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que deveria ter interposto de acordo com o n.o 2 do art.o 22 da
Lei das Finanças Locais; a sentença recorrida decidiu bem quer quanto
à preterição de formalidades legais quer quanto à interpretação da
lei relativamente à legalidade da tarifa impugnada; o único vício que
poderia ser assacado a essa sentença seria apenas o de o M.o Juiz
ter considerado o Tribunal Tributário competente para apreciar o
recurso já que a R deveria ter interposto recurso prévio para o órgão
executivo da Câmara (n.o 2 do art.o 22 da Lei das Autarquias).

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que este
Supremo Tribunal deve ser declarado incompetente em razão da hie-
rarquia por o recurso não versar exclusivamente matéria de direito,
pois a R afirma que ”a sentença recorrida enferma de variados vícios
de facto e de direito: dando como provados os factos positivos de-
correntes do referido Aviso, omitiu os factos negativos que o evi-
denciavam como ferido de preterição de formalidades legais” o que
significa do exposto que a R não aceita todo o probatório da sentença
recorrida (arts.o 21, n.o 4, 32, n.o 1, alínea b), e 41, n.o 1, alínea
a), do ETAF).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) Em 20.5.992, a impugnante recebera um aviso/recibo dos serviços

competentes da CML que consta da fls. 36 dos autos, que aqui se
dá por reproduzido para todos os efeitos legais e do qual consta,
para além do mais:

u) o pagamento até 12.6.92 da tarifa de conservação dos esgotos
no valor de 2128358$00, assim descriminada; 68094$00, referente a
prédio colectado no 4o Bairro Fiscal, com o valor patrimonial de
27237792$00; 1912500$00, prédio de 15o Bairro Fiscal, com valor pa-
trimonial de 765000000$00 e 147764$00, prédio do 16o Bairro Fiscal,
com o valor patrimonial de 59105400$00;

v) 1a e 2a prestações, no valor cada uma de 1064179$00;
x) esta tarifa encontra-se disciplinada no Regulamento Geral das

Canalizações de Esgotos da cidade de Lisboa;
y) a importância a pagar é de 0,25% sobre o valor patrimonial

dos imóveis; o valor patrimonial é indicado pelo Bairro Fiscal onde
está inscrito o prédio que deverá ser consultado em caso de dúvida;

z) qualquer pedido de informação deverá ser dirigido à Divisão
de Cobrança e Controlo de Receitas (Praça do Município), men-
cionando sempre o seu número de contribuinte camarário ou o artigo
matriz fracção e freguesia do prédio;

b) A petição de impugnação deu entrada em 20.8.92.
2. A digna representante da Fazenda Pública levanta a questão

da incompetência do tribunal tributário de 1a instância recorrido para
apreciar a impugnação porque a R deveria ter recorrido, previamente,
para o órgão executivo da Câmara, de acordo com o n.o 3 do art.o
22 da Lei de Finanças Locais.

A questão da competência do tribunal é de interesse e da ordem
pública e o seu conhecimento precede o de outra matéria (art.o 3o

da LPTA).
Analisando o art.o 22, ns.o 1 e 2, da Lei 1/87, de 6.1, com a redacção

do DL 470-B/88, de 19.12, verificam-se os seguintes princípios:
– a reclamação e impugnação dos interessados contra a liquidação

dos impostos referidos no art.o 4o, n.o 1, da Lei 1/87 e da derrama
são deduzidas perante a entidade competente para a liquidação e
decididas nos termos do CPT.
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– as reclamações e impugnações dos interessados contra a liqui-
dação de taxas, mais-valias e demais rendimentos gerados em relação
fiscal são deduzidas perante os órgãos executivos das autarquias locais,
com o recurso para o tribunal tributário de 1a Instância territorial
competente.

Está provado nos autos que a receita em questão é a tarifa de
conservação de esgotos (arts.o 4o, n.o 1, alínea b), e 12, n.o 1, alínea b),
da Lei 1/87), portanto está abrangida pelo n.o 2 do art.o 22, da Lei
1/87.

Deste modo, a contribuinte devia ter dirigido a sua reacção contra
a liquidação da mencionada tarifa perante a Câmara Municipal de
Lisboa.

Só da decisão ou deliberação desta é que caso lhe fosse desfavorável,
15,15 podia recorrer para o Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa.

Há aqui a falta de cumprimento de um pressuposto processual
– condição de procedibilidade – o qual impede que o tribunal tri-
butário possa proferir decisão sobre o mérito da questão.

O não cumprimento de mencionada questão de procedibilidade
acarreta a incompetência absoluta do tribunal tributário em razão
da matéria (arts.o 101 do CPC e 45, n.o 1, do CPT).

A incompetência absoluta é de conhecimento oficioso e pode ser
suscitada até ao trânsito em julgado da decisão final (arts.o 102o,
n.o 1, do CPC e 45, n.o 2, do CPT).

Havendo incompetência absoluta do tribunal tributário, a conse-
quência é o processo ficar sem efeito (arts.o 105 e 288, n.o 1, alínea a),
do CPC).

Como essa incompetência absoluta não é gerada pela intervenção
de tribunais sem competência para conhecer da questão, não pode
dar-se execução ao disposto nos arts.o 105o, n.o 2, 4, n.o 1, da LPTA
e 47o, ns.o 2 e 3, do CPT), por isso a solução é o processo ficar
sem efeito.

3. Deste modo, é procedente a questão suscitada pela digna re-
presentante da Fazenda Pública a qual tem como efeito a revogação
da sentença recorrida, declarando-se o processo sem efeito.

Nestes termos, acordam em declarar incompetente em razão da
matéria o tribunal tributário e, em consequência, revogar-se a sentença
recorrida, ficando o processo sem efeito.

São devidas custas, fixando-se a taxa de justiça em trinta mil
(30.000$00) escudos e a procuradoria em cinquenta (50%) por cento.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui presen-
te, Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Contribuição Industrial. Isenção das cooperativas de cons-
trução.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Para efeitos da isenção de contribuição industrial, nos
termos dos arts. 14o no 8 e 17o do CCI, apenas gozam
de isenção as cooperativas de construção.

II — Não são cooperativas de construção as que se dedicam
essencialmente a ”trabalhos de reparação, fabricação,
montagem e desmontagem de peças e instalações, no âm-
bito da metalomecânica”.

Recurso n.o 18.068 de que é recorrente Compelmada-Sociedade Coo-
perativa de Montagens Metálicas, SCRL e recorrida a Fazenda
Pública, Relator, o Exmo. Conso. Dro. JÚLIO TORMENTA.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do STA:

Inconformada com o acto de liquidação de 21.972.548$00, relativa
ao exercício de 1980 de contribuição industrial, efectuada pela 1a

Rep. de Fin. do Seixal, bem como o despacho de 22.5.87 proferido
pelo Sr. Director de Finanças Distrital em processo de reclamação
ordinária para este dirigida, Compelmada-Soc. Coop. de Montagens
Metálicas SCRL, com os sinais dos autos, recorreu para o T.T. de
1a instância de Setúbal, pedindo a anulação respectiva, tendo o Senhor
Juiz daquele Tribunal por sentença de fls. 85/89, julgado a impugnação
improcedente.

Inconformada, interpôs recurso para o T.T. de 2a Instância, o qual,
por acórdão de fls.112/117 v. negou provimento ao recurso.

Ainda insatisfeita, interpôs para este Tribunal o recurso de fls.122,
nele declarando pretender alegar no Tribunal ”ad quem”.

Admitido e contado, os autos subiram.
Alegou a fls.136/138 v. concluindo assim:
”a) A alegante juntou aos autos, a título exemplificativo, um extenso

rol de relação de obras efectuadas no exercício de 1980 - que cons-
tituem o apenso do processo principal - onde se mostra que a actividade
que desenvolve à apenas de transformação de matérias-primas - no
caso o ferro - e a sua apresentação em produto final acabado.

b) Essa actividade é definida como de produção - e nunca de pres-
tação de serviços - independentemente de as transformações de ma-
téria-prima efectuadas o poderem ser nas fábricas de alegante ou
parte nos locais de instalação.

c) A actividade desenvolvida pela alegante é apenas de produção,
no estrito conceito económico de produção e claramente integrado
no conceito jurídico acolhido noutras sedes em que este releva.

d) O enquadramento qualificativo, pretendido pelo Fisco e sufra-
gado pelo Tribunal ”a quo” leva a este contra-senso de uma empresa
de construção - transformação - metalo-mecânicas deixou de ser aquilo
que sempre foi, i. e., uma empresa de produção industrial e passar
a ser uma empresa de serviços.

e) O que é contrariado pela verdade da realidade e mostrada pela
documentação junta ao apenso do processo principal.

f) O conceito de produtor é unívoco no nosso ordenamento jurídico,
e não pode ser outro que não o acolhido - e tratado jurisprudencial
e doutrinalmente - em sede do então CIT - único texto legislativo
que definia o conceito de produtor.

g) Se bem se atentar no art. 3o § 1o do CIT, aí se considerava
que produtor era qualquer entidade que produzisse, fabricasse ou
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transformasse mercadorias, quaisquer que fossem os processo uti-
lizados.

h) O princípio da unidade e plenitude lógicas do ordenamento
jurídico impõe que o mesmo conceito, assim jurisdicizado, seja o aco-
lhido para os efeitos da isenção prevista nos arts. 14o no 8 e 17o

do C.C.I.
j) Se dúvidas houvesse sobre este enquadramento qualificativo, sem-

pre as mesmas deveriam ser esclarecidas em sede de prova testemunhal
apresentada no processo.

l) Em qualquer caso, sempre o Tribunal de 1a Instância não deveria
ter deixado de ouvir a produção de prova testemunhal junta ao pro-
cesso -e, não o tendo feito, violou o art.132o do CPT.

m) Por estas razões, pois, o douto Acórdão ”a quo”, deve ser re-
vogado, por violação dos apontados preceitos legais.

Em contra-alegações a distinta RFP entende que ”o recurso deve
ser rejeitado porque incidente sobre matéria de facto fixada pelo
T.T. de 2a Instância e não susceptível de ser revista pelo STA”.

Em mui douto parecer de fls.143/146 o Exmoo. P.G.A. manifestou-se
pelo não provimento do recurso.

Correram-se os vistos.
Em sede factual o Tribunal ”a quo” assentou:
”a) Em 31/12/80 o capital social da Compelmada era de

2.900.000$00, tendo 247 cooperadores, 58 candidatos a cooperadores
e 47 produtores auxiliares;

b) No exercício de 1980 prestou serviços no valor de 128.806.000$00,
tendo as obras em curso atingido a importância de 193.781.000$00,
e sendo o custo das matérias consumidas de 1.797.000$00, pelo que
a percentagem de matérias-primas consumidas relativamente aos ser-
viços prestados e às obras em curso foi de apenas 3,65 %.

c) No ”dossier informativo” editado pela recorrente em Janeiro
de 1984, lê-se a pág.8:

”De notar que as importâncias facturadas correspondem a um valor
acrescentado significativo se se tomar em conta que mais de 60 %
dessas verbas correspondessem a trabalhos de montagem sem incor-
poração de materiais que nestes trabalhos são normalmente oferecidos
pelo cliente”.

d) Na conta ”Fornecimentos e Serviços de terceiros” estão incluídos
trabalhos especializados no valor de 59.264.000$00, sendo
35.432.000$00 de serviços prestados pela firma SERVOBRA - Serviços
Indústrias, Lda. O principal sócio desta Sociedade era a Rte. para
a qual esta prestava serviço em regime de exclusividade. Esta sociedade
surge como redutora de mão-de-obra, já que a Recorrente, no exer-
cício da sua actividade, entra em concursos públicos, necessitando,
em determinados períodos, de maiores quantidades de mão-de-obra,
de acordo com os respectivos projectos.

e) A Rte. encontrava-se colectada em Cont.Ind. - Grupo A, pela
actividade de ”oficinas de serralharia mecânica, Montagens metálicas
e caldeiraria”.

f) Relativamente ao exercício de 1980 foi-lhe fixada a matéria co-
lectável de 55.561.371$00, e liquidada a contribuição industrial de
21.972.548$00;

g) Como empreiteiro de obras públicas, a Rte. executa trabalhos
de reparação, fabricação, montagem e desmontagem de peças e ins-
talações, no âmbito da metalomecânica e tais obras tanto são exe-
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cutadas nas suas próprias instalações como nos próprios locais a que
se destinam.

Estes os factos. Vejamos o direito.
É indubitável que os conceitos de CIT, no tocante a ”produtores”

só serviam para os efeitos daquele diploma. E com isto, arruma-se
desde já a pretensa aplicabilidade em sede de esclarecimento do con-
ceito de produtor da norma do art. 3o do CIT.

Outro ponto a arrumar desde já é a da não audição de prova
testemunhal.

O T.T. de 2a Instância fixou quais os factos provados a interessar
a solução de direito.

Não pode este Supremo censurar o elenco dos factos provados
a menos que eles não sejam suficientes para a solução de direito,
o que não é o caso, por isso que ele só julga de direito.

E, do probatório fixado pelo T.T. de 2a Instância é bem certo
ser possível tal solução.

Se a prova testemunhal não foi produzida, o T.T. de 2a Instância
justificou tal falta de audição em termos esclarecedores. Urge pois
conhecer de direito.

Qual então o tipo de actividade da recorrente? Produtora ou pres-
tadora de serviços?

O elenco factológico do acórdão recorrido mostra-nos, sem sombra
de dúvidas, que a recorrente exerce inequivocamente a titulo principal
uma actividade de prestadora de serviços e fora este é unicamente
uma actividade produtiva, elenco este que não pode ser alterado,
no caso, por este Supremo.

Assim sendo, é indubitável que o acórdão recorrido não violou
os dispositivos dos arts. 14o no 8 e 17o do CCI.

Pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente, com a procuradoria de 60 %.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Júlio Ferreira Tormenta - Re-
lator - Agostinho de Castro Martins - Manuel Fernando dos Santos
Serra. - Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Matéria de facto. Incompetência
do S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso de decisão da 1a Instância para o
S.T.A., como fundamento do mesmo, facto que não consta
da matéria de facto dada como provada pela decisão re-
corrida, o recurso não versa exclusivamente matéria de di-
reito, pelo que a Secção de Contencioso Tributário não
é hierarquicamente competente para o seu conhecimento,
antes o sendo o Tribunal Tributário de 2a Instância.
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Recurso no 18.160. Recorrente: o Palácio do Correio-Mor — Socie-
dade Imobiliária e Turística S. A.; Recorrida: a Fazenda Pública;
Relator, o Exm.o Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformada com a sentença do 1o Juízo do Tribunal Tributário
de Lisboa que julgou improcedente a impugnação por si deduzida
a liquidação adicional de I.V.A. efectuada pelo 9o Bairro Fiscal de
Lisboa, vem até nós a impugnante ”Palácio do Correio-Mor - So-
ciedade Imobiliária e Turística, S.A., condensando a sua alegação
como segue:

1. A recorrente reclamou, tempestiva e fundamentadamente, da
liquidação adicional e com recurso a presunções ou estimativas a
que procedeu o Chefe da Repartição de Finanças do 1o Bairro Fiscal
de Lisboa;

2. Sem que a reclamação tenha sido objecto de informação pelos
Serviços de Fiscalização, o Chefe da Repartição entendeu não ser
a reclamação procedente;

3. Face a este entendimento, em obediência ao disposto no n.o 3
do artigo 84o do CIVA, o Chefe da Repartição tinha obrigação de
remeter a reclamação (acompanhada do seu parecer e dos demais
elementos de que dispusesse) à apreciação e decisão da Comissão
Distrital de Revisão a que se refere o Código do I.R.C.;

4. Em vez disso, o Chefe da Repartição indeferiu a reclamação,
notificou a reclamante do indeferimento e, dando a liquidação por
definitiva, procedeu ao débito do imposto;

5. O acto do Chefe da Repartição é nulo por usurpação de poder;
6. A liquidação efectuada não é definitiva e só o será quando a

entidade competente se pronunciar sobre a reclamação apresentada
pelo contribuinte;

7. Porque não está definitivamente fixado o imposto, não é aplicável
ao caso o regime do disposto nos ns.o 1 e 2 do art.o 86o do CIVA;

8. Por tudo o que fica dito, a contribuinte podia reagir contra
a liquidação não definitiva efectuada, impugnando-a jurisdicionalmen-
te nos termos do art.o 89o e com os fundamentos do art.o 5o do
C.P.C.I.;

9. Por tudo isto, tendo-se provado vícios de forma, deveria a M.ma

Juíza ”a quo” tê-los reconhecido e, tirando deles as consequências
próprias, dar provimento ao pedido;

10. A M.ma Juíza ”a quo” deveria ter tomado conhecimento da
flagrante violação do disposto no n.o 3 do art.o 84o do CIVA e conhecer
da nulidade do acto do Chefe da Repartição de Finanças que, pre-
tensamente, tornou definitiva a liquidação;

11. A liquidação efectuada viola o disposto no artigo 9o, n.o 33,
do CIVA;

12. A razão de ser deste preceito é a de evitar a dupla tributação,
a injustiça fiscal e os efeitos inflacionistas sobre a economia;

13. Tal razão de ser e a consideração da unidade do sistema impõem
o entendimento de que são abrangidas pela isenção prevista na norma
as alienações de bens de activo imobilizado cuja aquisição tenha sido
anterior à data da entrada em vigor do CIVA e tenha sido tributada
em imposto de transacções que não tenha sido desagravado nos termos
do DL 35/85, de 26 de Agosto;
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14. Decorre dos autos que estão nestas condições todos os bens
transaccionados, pelo que as transacções estão isentas de imposto;

15. A douta sentença recorrida viola o disposto nos artigos 84o,
85o, 86o, 90o e 9o, n.o 33, do CIVA, 5o e 89o do C.P.C.I. e 3o, 5o,
133o e 134o do C.P.A.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Tribunal, tendo o
Exm.o Magistrado do Ministério Público suscitado a questão da in-
competência hierárquica, por isso que entende que o recurso não
tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.

Levado este parecer ao conhecimento das partes, apenas a Fazenda
Pública se pronunciou, em sentido favorável à procedência da questão
prévia nele suscitada.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes de entrarmos na discussão da causa, é mister equacionarmos

a questão da competência deste Supremo em razão da hierarquia,
levantada pelo Exm.o Procurador-Geral-Adjunto. Sendo, aliás, de co-
nhecimento oficioso, tem prioridade sobre qualquer outra matéria
e a sua procedência prejudicará o conhecimento de qualquer outra
questão (artigos 3o da L.P.T.A., 45o do C.P.T. e 101o, 102o, 1, 288o,
1, a), 713o, 2, 749o e 660o do C.P.C.).

A instância considerou provados os seguintes factos:
a) O objecto principal da actividade da impugnante era, de acordo

com a ”Declaração de Alterações” do IVA junto aos autos a fls. 41,
datada de 13.II.86, a de ”operações sobre imóveis N. E.”;

b) A impugnante exercia também actividades relacionadas com a
agricultura, pecuniária, serviços recreativos e culturais;

c) Na ”Declaração de Registo” do IVA, datada de 27.II.85, a im-
pugnante declarou que a sua actividade principal era a de ”Extracção
de calcário e marga” a qual se encontrava suspensa e que exercia
também actividades relacionada com a agricultura, pecuária, serviços
recreativos e culturais;

d) Com vista à contabilização e enquadramento legal das operações
relativas à alienação de bens da impugnante, realizadas nos leilões
nos dias 8, 9 e 10 de Maio de 1986, foi efectuada uma fiscalização
à escrita da impugnante;

e) Esta fiscalização foi ordenada através da ordem de serviço
n.o 82/86, de 12.V.1986, tendo a mesma sido concluída em 20.XII.1987;

f) Da informação resulta que:
1o Os objectos de leilão eram propriedade da impugnante e da

Cimobin - Companhia Imobiliária e Investimentos, S.A.R.L.;
2o Os bens objecto de leilão foram adquiridos no período com-

preendido entre 1970 a 1975 e encontravam-se registados no ”Activo
Imobiliário” da impugnante;

3o Aquando da arrematação dos bens em leilão, somente foi li-
quidado IVA sobre a comissão da leiloeira;

4o Das facturas de aquisição relativas aos bens leiloados, apenas
foram apresentadas pela impugnante as facturas relativas à aquisição
de bens à empresa antiquária ”Dinastia”;

5o Atendendo à natureza dos bens leiloados e constantes dos in-
ventários, e porque relativamente às restantes aquisições não foram
apresentados quaisquer outros documentos, o perito de fiscalização
tributária (PFT) foi de parecer, à semelhança do que tinha sido ve-
rificado na empresa do mesmo grupo ”Cimobin”, que a maior parte
dos bens tinha sido adquirida a retalhistas e a particulares, não tendo
os mesmos suportado o respectivo imposto de transacções;
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6o Assim, e pela amostragem efectuada à facturação da ”Cimobin”,
o PFT constatou que somente 20% dos bens suportaram imposto
de transacções, aquando da sua aquisição;

7o Os bens leiloados eram peças de mobiliário, obras de arte, ta-
peçarias, porcelanas e diversos artigos de decoração;

8o Segundo foi declarado ao PFT, os bens leiloados foram ad-
quiridos com a finalidade de mobilar as casas particulares do Sr.
Miguel Paiva;

9o Assim, e porque grande parte dos bens leiloados fazia parte
do activo imobilizado da impugnante e não beneficiou de isenção
do n.o 33 do art.o 9o do CIVA, foi apurado o IVA em falta.

Para tanto, seguiu-se o mesmo critério utilizado na ”Cimobin”,
tendo-se considerado como passível de imposto 80% do montante
dos bens alienados, à taxa de 16%;

10o Na base da análise contabilística e do enquadramento legal
efectuados pelo AFP, esteve presente a instrução constante do ofí-
cio-circular n.o 8453, de 8.IV.86;

11o Refere aquele ofício-circular que só beneficia de isenção es-
tabelecida no art.o 9o, n.o 33 do CIVA a transmissão de bens cuja
aquisição, anterior a 1.I.86, foi sujeita a imposto de transacções que
não tenha sido desagravado nos termos do DL n.o 351/85, tendo o
respectivo IT de se encontrar expresso na factura;

g) O leilão a que se refere a alínea f) foi precedido de uma série
de diligências junto da Administração Fiscal com vista a um correcto
tratamento da situação do ponto de vista jurídico e fiscal;

h) Na sequência dos contactos efectuados, a impugnante, na pessoa
do responsável pela contabilidade da impugnante - Manuel José Santos
Rodrigues - solicitou uma entrevista junto do Dr. Nunes dos Reis,
à data Subdirector do SIVA, tendo este sido peremptório em afirmar
que as referidas operações não estavam sujeitas a IVA e que este
só incidiria sobre a comissão do leiloeiro;

i) Nessa entrevista, onde também esteve presente a testemunha
Jaime Araújo Filho, o Dr. Nunes dos Reis entregou a Manuel José
Santos Rodrigues o ofício-circular n.o 8453, de 8.IV.86, cuja cópia
se encontra junto aos autos a fls. 27;

j) No ofício-circular n.o 8453 não se fazia a referência de que o
imposto de transacções se deveria encontrar expresso na factura;

l) Na fiscalização efectuada à contabilidade da impugnante, bem
como da Cimobin, foram mostrados todos os documentos relativos
à aquisição de bens que se encontravam na posse daquelas sociedades;

m) Das facturas de aquisição apresentadas à fiscalização, só nas
relativas à aquisição de bens efectuadas a leiloeiras ou a antiquários
se mostrou evidenciada a tributação em I.T.;

n) Os restantes documentos (facturas ou outros) apresentados à
fiscalização, porque relativos a bens adquiridos a retalhistas e par-
ticulares, não tinham evidenciada a tributação em I.T.;

o) Na sequência de fiscalização efectuada e com base na informação
a que se reporta a alínea f) dos factos provados, o Serviço de Ad-
ministração do IVA enviou ao Senhor Chefe da Repartição de Fi-
nanças a Nota de Apuramento modelo n.o 382/86, para efeitos de
liquidação adicional a efectuar nos termos do art.o 12o do CIVA;

p) Naquela Nota de Apuramento mod. 382/85, assinada pelo P.F.T.,
fazia-se a menção expressa de que a liquidação adicional apurada
tinha sido efectuada com recurso a presunções ou estimativas, nos
termos do art. 14o, n.o 1, do CIVA;
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r) Em face daquela nota de apuramento (modelo n.o 382/86), o
Chefe da Repartição de Finanças efectuou a liquidação ora impug-
nada, tendo liquidado os juros compensatórios sobre 565 dias;

s) A Nota de Apuramento modelo 382/86 deu entrada na Repartição
de Finanças em 18.II.88, tendo a liquidação sido efectuada em 9.III.88;

t) Através do ofício n.o 3395, datado de 22.III.88, a impugnante
foi notificada para, no prazo de 15 dias, efectuar o pagamento de
imposto e dos juros compensatórios no montante total de
12997040$00, por, em face da visita do SFT efectuada, terem sido
detectadas operações sujeitas a IVA em que não foi liquidado imposto;

u) Na sequência da referida notificação, a impugnante apresentou
reclamação, nos termos do art.o 84o, n.o 1, do CIVA;

v) Tal reclamação foi indeferida com o fundamento de que a li-
quidação adicional não foi efectuada com recurso ao método das
presunções ou estimativas;

x) Através de ofício datado de 24.V.88, a impugnante foi notificada
daquele indeferimento;

z) O imposto foi debitado em 23.VI.88, através do conhecimento
n.o 826;

a’) A impugnação deu entrada na Repartição de Finanças em
21.IX.88;

b’) É dado por inteiramente reproduzido o teor do documento
junto aos autos com a petição inicial.

Deste extenso elenco factual não consta, como bem salienta o Exm.o
Magistrado do Ministério Público, que «sem que a reclamação tenha
sido objecto de informação pelos serviços de fiscalização, o Chefe
da Repartição entendeu não ser a reclamação procedente», suporte
factual do presente recurso constante da conclusão 2a.

Como assim, o recurso não versa exclusivamente sobre matéria
de direito, pelo que este Supremo é hierarquicamente incompetente
para o seu conhecimento, de harmonia com o preceituado no artigo
32o, 1, b), do E.T.A.F. e no artigo 167o do C.P.T., sendo antes com-
petente para tal o Tribunal Tributário de 2a Instância, nos termos
do disposto no sobredito artigo 167o e no artigo 41o, 1, a), do invocado
Estatuto.

Destarte, acordam em declarar esta Secção do S.T.A. incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso per saltum
e para o efeito competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui presen-
te, Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Matéria de facto. Incompetência
do S.T.A.
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Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso de decisão da 1a Instância para o
S.T.A., como fundamento do mesmo, facto que não consta
da matéria de facto dada como provada pela decisão re-
corrida, o recurso não versa exclusivamente matéria de di-
reito, pelo que a Secção do Contencioso Tributário não
é hierarquicamente competente para o seu conhecimento,
antes o sendo o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso n.o 18.201, em que são Recorrente Joaquim Augusto Oliveira
e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o Cons.o
Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformada com o despacho de rejeição liminar da presente opo-
sição, vem até nós o oponente Joaquim Augusto Oliveira, extraindo
da sua alegação de recurso as seguintes conclusões:

1a. Ao recorrente não foi assegurado meio judicial de impugnação
ou recurso contra o acto de liquidação que originou a execução;

2a. Em virtude de não ter sido notificado do referido acto de
liquidação;

3a. Em face disso, o recorrente só pôde lançar mão da oposição;
4a. O douto despacho violou os artigos 286o, n.o 1, b), 64o e 19o,

c), todos do C.P.T.
Contra-alegando, a Exm.a R.F.P. pugna pela confirmação da decisão

recorrida.
O Exm.o Procurador-Geral-Adjunto entende que o recurso não

versa exclusivamente matéria de direito, por isso que incompetente
este Tribunal para do mesmo conhecer, em razão da hierarquia.

Levado ao conhecimento das partes este douto parecer, apenas
a Fazenda Pública se pronunciou e no sentido de que ”o recurso
incide exclusivamente sobre matéria de direito, devendo ser apreciado
pelo S.T.A.”.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Antes de mais, é mister debruçar-mo-nos sobre a excepção de in-

competência absoluta deste Supremo suscitada pelo Ministério Pú-
blico. Sendo, aliás, de conhecimento oficioso, tem prioridade sobre
qualquer outra matéria e a sua procedência prejudicará o conhe-
cimento de qualquer outra questão (artigos 3o da L.P.T.A., 45o do
C.P.T. e 101 e segs. do C.P.C.).

Em sede factual, do despacho recorrido consta, apenas, que «contra
o oponente corre termos a dita execução fiscal (para cobrança de
1323502$00, de imposto profissional de 1988), que radica na liquidação
do dito imposto».

Ora, na conclusão 2a, o recorrente refere «não ter sido notificado
do referido acto de liquidação (que originou a execução)».

É patente que esta afirmação, suporte da pretensão formulada no
recurso, não a levou o M.o Juiz ”a quo” ao probatório nem, de forma
alguma, a considerou na decisão recorrida, como bem salienta o
Exm.o Magistrado do Ministério Público.
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É sabido que para a determinação da competência hierárquica à
face do preceituado nos artigos 32o, 1, b), do E.T.A.F. e 167o do
C.P.T. não há que tomar posição sobre a atendibilidade ou o relevo
das afirmações factuais vasadas nas conclusões do recurso no jul-
gamento deste. O que importa é verificar se o recorrente pede a
alteração da matéria de facto assente pela instância ou invoca factos
que não constam da decisão recorrida.

De tudo o que vem de dizer-se resulta que o presente recurso
per saltum não versa exclusivamente matéria de direito, pelo que
este Supremo é hierarquicamente incompetente para o seu conhe-
cimento, de harmonia com o estatuído nas sobreditas disposições le-
gais, sendo antes competente para tal o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, nos termos do disposto nos artigos 41o, 1, a), do E.T.A.F.
e 167o do C.P.T.

Destarte, acordam em declarar esta Secção do S.T.A. incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso jurisdicional
e para o efeito competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1ª Instância. Questão de
facto. Incompetência.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluída no objecto de recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é este Tribunal incompetente em razão
da hierarquia, sendo então competente o Tribunal Tributário
de 2ª Instância.

Recurso n.o 18210. Recorrente: António Manuel Lopes Oliveira e
mulher; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: EXMo. Conso.
Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2ª Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformados com a decisão do TT1ª de Setúbal que os condenou,
em processo de transgressão, na sisa liquidada de 502 560$00 e juros
compensatórios de 7800$00, por terem deixado de declarar e pagar
a sisa devida pela transmissão da moradia sita na Av. Pinhal do Vidal,
lote 22, em Vale Milhaços, freguesia de Corroios, inscrita na matriz
sob o art. 2651, a qual prometeram comprar por contrato promessa
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de 2.4.82 e na qual passaram a residir com permanência, vieram os
arguidos António Manuel Lopes Oliveira e mulher recorrer, concluin-
do a sustentar que a sisa só seria exigível com fundamento na falta
de entrega da decl. do art. 15ºB do CSisa, que o negócio não se
concretizou por incumprimento dos promitentes vendedores, invocado
em processo cível com fundamento em factos contemporâneos da
dada da entrada dos Rtes em casa, que tem vindo a manter-se na
posse da casa com base no invocado direito de retenção para garantia
da indemnização reclamada, o qual direito não está sujeito a sisa
e que, se assim se não entender, e se entenda ter sido a invocação
do dito direito posterior à data do pagamento do imposto ou da
declaração de isenção, então o imposto seria de restituir e é inútil
pagar o que deve ser devolvido.

A Representante da Fª Pª contra-alegou e o EPGAdjunto é de
parecer que o tribunal é hierarquicamente incompetente para o co-
nhecimento do recurso por este envolver matéria de facto.

Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar de questão
que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir à incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo Mº Pº (art. 45º-2 do CPTributário).

Na verdade, logo na conclusão 2ª do recurso, os Rtes afirmam
não se ter concretizado o negócio prometido por alegado incumpri-
mento dos promitentes vendedores, invocado em processo cível com
fundamento em factos contemporâneos da data da entrada dos Rtes
para a casa, que não da conclusão da mesma, e na 3ª que têm vindo
mantendo a posse da casa com base no seu invocado direito de re-
tenção para garantia do pagamento da indemnização reclamada.

Tais afirmações são de determinações da realidade, do domínio
dos factos, que vêm propostas para conhecimento no recurso, pois
os mesmos não constam do probatório da sentença recorrida, visando
suportar a sua pretensão a que não são devedores do imposto em
cujo pagamento houve condenação.

Quanto ao ponto, embora se não tivesse questionado a factualidade
fixada na decisão, através de invocados erros de facto em que aquela
houvesse incorrido, sempre se alinharam afirmações que se preten-
diam atendíveis na formação da situação individual de facto a in-
teressar o sentido jurídico que se intentava fazer vingar no recurso,
o que é suficiente para que se veja instalada no âmbito do objecto
daquela controvérsia a envolver matéria de facto.

O que basta para que se considere que o recurso não tem como
exclusivo fundamento matéria de direito, mas também inclui questão
de facto, pelo que este tribunal é incompetente para o seu conhe-
cimento, nos termos do art. 167º do CPTributário, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Tributário de 2ª Instância.

Termos em que se decide julgar este tribunal incompetente em
razão da hierarquia para o conhecimento do recurso.

Custas pelos recorrentes, com taxa de justiça em 15 000$00 e pro-
curadoria em 40%.

25-1-95 — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — José Jesus Cos-
ta — Abílio Madeira Bordalo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Oposição. Tempestividade. Verificação das datas da citação
do oponente na execução fiscal e da entrada da petição
de oposição.

Doutrina que dimana da decisão:

Posta em causa pela recorrente Fazenda Pública a tempes-
tividade da oposição, deve o tribunal requisitar à Repartição
de Finanças o respectivo processo de execução fiscal em
ordem à verificação da data da citação do oponente, com
vista ao seu confronto com a constante do carimbo de en-
trada aposto na petição da oposição (artigos 708o e 749o

do C.P.C., ”ex vi” do artigo 102o da L.P.T.A.).

Recurso n.o 18.251 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
António José Mota Pimenta e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformada com a sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Coimbra que julgou procedente a presente oposição, vem até nós
a Fazenda Pública, rematando a alegação de recurso com as seguintes
conclusões:

1 - O oponente foi citado em 8 de Maio de 1992 e a oposição
foi apresentada em 3 de Junho de 1992;

2 - Tal oposição deverá ser considerada como apresentada fora
de prazo, por ultrapassado o prazo de 20 dias previsto na alínea a)
do no 1 do art. 285o do C.P.T.;

3 - Tal prazo deverá ser contado de acordo com as regras do ar-
tigo 27, 9o do Código Civil, por força do que estatui o no 4 do ar-
tigo 144o do C.P.C., já que a oposição se configura como uma acção
dirigida ao exequente;

4 - A dívida exequenda respeita a imposto de transacções de 1982,
posto à cobrança em 1982;

5 - Por isso, a responsabilidade do oponente enquanto gerente
da executada é a prevista no artigo 16o do C.P.C.I., não lhe sendo
aplicável o regime estatuído quer pelo artigo único do D.L. no 68/87,
de 9/II, quer pelo artigo 13o do CPT;

6 - O primeiro preceito, porque não tem efeito retroactivo, dado
que tendo na natureza inovadora não é interpretativo;

7 - O segundo porque é norma de direito substantivo e, como
tal, apenas se aplica nos processos de execução fiscal por facto tri-
butário ocorrido após a entrada em vigor do Código em que se insere,
além de que tal efeito não viola a regra estabelecida no artigo 3o

do mesmo código, por esta apenas estatuir sobre a aplicação de normas
processuais tributárias;

8 - Assim, a sua responsabilidade resultou de uma presunção de
culpa funcional, presunção que não foi infirmada, já que toda a prova
produzida o foi no sentido de que o oponente não tinha agido com
inobservância culposa de quaisquer disposições legais.
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Sem contra-alegação, subiram os autos a este Tribunal, salientando
o Exmo. Magistrado do Ministério Público que no quadro factual
disponível não se lobriga o teor das conclusões 1a e 2a, integrando
marcos temporais em que a recorrente estriba a extemporaneidade
da oposição. E assim, entende ser este Supremo incompetente, em
razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso, cabendo tal
competência ao Tribunal Tributário de 2a Instância.

Levado ao conhecimento das partes este parecer, apenas a Fazenda
Pública se pronunciou e no sentido de que o recurso não tem por
fundamento exclusivamente matéria de direito.

É incontestável que as datas da citação da oponente e da apre-
sentação da petição da oposição não constam da matéria fáctica con-
siderada provada pela instância. Porém, são actos processuais de que
o tribunal conhece por constatação no processo. Aquele segundo even-
to, pelo carimbo de entrada aposto na petição de fls. 2, donde se
vê que, efectivamente, a petição deu entrada na Repartição de Fi-
nanças de Cantanhede em 3 de Junho de 1992; a data da citação
do oponente no processo executivo no 90007.0, de que este corre
por apenso, revelada estará, naturalmente, pela atinente certidão junta
ao mesmo. Fácil é, pois, a verificação destes actos processuais.

Como assim e nos termos dos artigos 708o e 749o do Código de
Processo Civil, ”ex vi” do artigo 102o da L.P.T.A., decide-se ordenar
a requisição do sobredito processo à nomeada Repartição, a título
devolutivo.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel Re-
lator — Carlos Alberto Pereira Horta do Valle — Domingos Brandão
de Pinho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Matéria de facto. Incompetência
do S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso de decisão da 1a Instância para o
S.T.A., como fundamento do mesmo, facto que não consta
da matéria de facto dada como provada pela decisão re-
corrida, o recurso não versa exclusivamente matéria de di-
reito, pelo que a Secção de Contencioso Tributário não
é hierarquicamente competente para o seu conhecimento,
antes o sendo o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso n.o 18.285, em que são Recorrente Carlos Mateus Gonçalves
Ferreira e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o
Exm.o Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformada com a sentença do 1o Juízo do Tribunal Tributário
de Viseu que julgou improcedente a impugnação ”contra as con-
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tribuições industriais que lhe foram liquidadas nos processos n.o 4738
e 4739, instaurado pela Repartição de Finanças do Concelho de Ton-
dela”, vem até nós o impugnante Carlos Mateus Gonçalves Ferreira,
rematando a sua alegação com as seguintes conclusões:

1. Na sentença recorrida não se acolheu o vício de falta de
fundamentação;

2. O art.o 1o do Dec.Lei n.o 256-A/77 aplica-se aos actos tributários;
3. Nem as notificações das decisões tributárias, nem os próprios

actos tributários das liquidações adicionais se encontravam funda-
mentados;

4. Os modelos 27-G, que serviram de base às liquidações adicionais,
também não continham qualquer indicação de regras jurídicas ou
dos factos determinantes das correcções;

5. A Administração Fiscal não deu a conhecer ao contribuinte,
ora recorrente, de forma expressa e sucinta, os fundamentos de facto
e de direito das suas decisões;

6. A sentença recorrida viola o disposto no n.o 1 do DL n.o 256-A/77,
bem como, o imperativo do n.o 2 do artigo 268o da C.R.P.

Contra-alegando, a Exm.a R.F.P. pugna pela confirmação da decisão
recorrida.

O Exm.o Procurador-Geral-Adjunto entende que o recurso não
versa exclusivamente matéria de direito, por isso que incompetente,
em razão da hierarquia, este Tribunal para conhecer do mesmo.

Dado conhecimento deste parecer a ambas as partes, apenas a
Fazenda Pública se pronunciou a respeito, contrariando-o.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Antes de mais, é mister debruçarmos-nos sobre a excepção de in-

competência absoluta deste Supremo suscitada pelo Ministério Pú-
blico. Sendo, aliás, de conhecimento oficioso, tem prioridade sobre
qualquer outra matéria e a sua procedência prejudicará o conhe-
cimento de qualquer outra questão (artigos 3o da L.P.T.A., 45o do
C.P.T. e 101 e segs. do C.P.C.).

A instância considerou provados os seguintes factos:
- O impugnante é um contribuinte em nome individual que exerce

a actividade de comércio de relojoaria, ourivesaria e óptica e que
nos anos de 1987 e 1988 estava tributado pelo sistema de grupo A
da contribuição industrial, possuindo escrita devidamente organizada;

- Apresentou, em 30.VI.88 e 27.VI.89, na Repartição de Finanças
do Concelho de Tondela, com referência aos anos de 1987 e 1988,
as declarações modelo 2 da Contribuição industrial;

- Liquidou os impostos devidos nesses exercícios, na importância
de 49057$00, do ano de 1987, e 224258$00, do ano de 1988;

- Em 4 de Dezembro de 1991, recebeu duas notificações da citada
repartição, delas constando que:

= Com referência ao exercício de 87 - na determinação da matéria
colectável, nos termos do artigo 54o do C.C.I., lhe foi apurado o
montante de 1227522$00; e para no prazo de quinze dias pagar
277321$00, sendo 24000$00 de contribuição industrial grupo A,
20000$00 de imposto extraordinário e 17321$00 de juros compen-
satórios;

= com referência ao exercício de 88: na determinação da matéria
colectável, nos termos do artigo 54o do C.C.I., lhe foi apurado o
montante de 1247526$00; e para no prazo de quinze dias pagar a
quantia de 154537$00, sendo 1500000$00 de contribuição industrial
grupo A e 4537$00 de juros compensatórios;
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- É o impugnante que, de forma permanente e diária, se encontra
no estabelecimento e aí orienta toda a actividade comercial do mesmo,
provendo os fornecimentos de materiais de ourivesaria, relojoaria e
óptica, contratando e supervisionando os seus empregados, não tendo
exercido qualquer outra profissão remunerada;

- A presente impugnação foi instaurada em 24.II.92.
Como bem salienta o Exm.o Magistrado do Ministério Público,

”na 4a conclusão das suas alegações, o Recorrente afirma que o ”mo-
delo 27-G” não contém qualquer indicação das regras jurídicas ou
dos factos determinantes da correcção feita pela Administração
Fiscal”.

Ora, este suporte factual do recurso não consta do elenco dos factos
assentes na sentença recorrida, por isso que patente é que o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito.

É sabido que para a determinação da competência hierárquica à
face do preceituado nos artigos 32o, 1, b), do E.T.A.F. e 167o do
CPT não há que tomar posição sobre a atendibilidade ou o relevo
das afirmações factuais vazadas nas conclusões do recurso no jul-
gamento deste. O que importa é, tão-só, verificar se o recorrente
pede a alteração da matéria de facto assente pela instância ou invoca
factos que não constam da decisão recorrida.

De tudo o que vem de dizer-se resulta que o presente recurso
per saltum não versa exclusivamente matéria de direito, pelo que
este Supremo é hierarquicamente incompetente para o seu conhe-
cimento, de harmonia com o estatuído nas sobreditas disposições le-
gais, sendo competente para tal o Tribunal Tributário de 2a Instância,
nos termos do disposto nos artigos 41o, 1, a), do E.T.A.F. e 167o

do C.P.T.
Destarte, acordam em declarar esta Secção do S.T.A. incompetente

em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso per saltum
e para o efeito competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

IROMA - Taxas de verificação comercial - Port. 17.433 - Re-
vogação tácita - Port. 815/89 - Revogação expressa - Re-
solução do C. Ministros n.o 79/86, de 20.XI.86.

Doutrina que dimana da decisão:

A Port. 17.433, de 18.11.59, não foi tacitamente revogada pela
resolução do Conselho de Ministros n.o 79/86, de 20.XI.86
nem pelo despacho do MAPA, de 17.12.86, só o vindo a
ser, expressamente, pela Port. 815/89, de 14.Set, pelo que,
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referindo-se as taxas em causa a Jan e Fev 89, ainda estava
então em vigor a norma em que se baseou a liquidação
respectiva - a Port. 17.433.

Recurso n.o 18.300, em que são Recorrente A. D. Oliveira Maga-
lhães - Exportadora, S. A., e Recorrida a Fazenda Pública e de que
foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por A.D. Oliveira
Magalhães - Exportadora, SA, da sentença do TT de 1a Instância
do Porto, 4o Juízo, proferida em 27.Out.93, que julgou improcedente
a oposição pela mesma deduzida à execução contra si pendente, para
cobrança coerciva de taxas ao IROMA, referentes a JAN e FEV
89.

Fundamentou-se a decisão, em que a Port. 17.433, ao abrigo da
qual foram aquelas taxas liquidadas, não foi revogada tacitamente
pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 79/86, mas apenas, ex-
pressamente, pela Port. 815/89, pelo que, «considerando que a lei
fiscal não tem aplicação retroactiva (vigorando aqui a emanação legal
do art.o 12o do C. Civil)», as taxas são devidas, sendo «princípio geral
de direito tributário que a norma aplicável, para efeitos de incidência,
é a que se encontra em vigor à data em que se mostrem preenchidos
e verificados os pressupostos e elementos típicos constantes da sua
previsão»; além de que «a interpretação teleológica, processada pelo
oponente na resolução do Conselho de Ministros atrás referida, não
pode colher, pois fala-se unicamente na transferência de imóveis num
futuro não definido», pelo que «só após a vigência da Portaria n.o
815/89, de 14/09/89, é que as taxas em questão foram abolidas».

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1. A oposição fundamenta-se na inexistência de lei (art.o 176 al.

a) do C.P.C. Impostos);
2. A lei pode ser revogada, expressa ou tacitamente (art.o 1o do

C. Civil);
3. E foi-o tacitamente.
4. Motivo pelo qual nada deve o oponente».
E, posteriormente e a convite do relator - art.o 690 n.o 3 do C.P.

Civil -, veio a indicar como normas violadas «basilarmente, o art.o
7o do C. Civil, e ”indirectamente”, o despacho do MAPA, publicado
no D. Rep., 2a Série, de 27/12/86.

E, contra-alegando, a Fazenda Pública sustentou não se dever tomar
conhecimento do recurso, por não cumprido o dever de especificação
da norma jurídica violada, previsto naquela primeira disposição legal,
pois como tal não pode ser tido o aludido despacho, por ser «um
acto administrativo e não uma norma jurídica», no sentido do referido
convite.

Respondendo, o recorrente afirmou ser clara a sua posição: que
a Port. 17.433 foi tacitamente revogada pela Port. 79/88, pelo que
se mostram violados o art.o 7 n.o 2 do C. Civil e aquela Port. 17.433.

O Exm.o magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido de se co-
nhecer do recurso, já que a recorrente indica, pelo menos, uma norma
como revogada - o dito art. 7o -, ”independentemente de saber se,
para além da norma indicada, também é indicada a violação de um
acto administrativo», improcedendo, todavia, o mesmo, uma vez que
a pretendida revogação implícita não pode derivar da dita resolução,
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pois que ela apenas «permite uma transferência de imóveis a efectuar
num momento futuro indefinido», não tendo cessado as razões que
estão na base da criação das taxas em causa: como resulta do preâm-
bulo da Port. 17.433, elas não se destinam a custear directamente
a construção de armazéns para conservação da batata, «mas para
fazer face aos encargos dos empréstimos que (a J.N.F.) terá de contrair
para custear as despesas com tal empreendimento», podendo, pois,
subsistir, «após a doação, a necessidade de satisfação de encargos
derivados dos empréstimos contraídos», sendo que, «o facto de ter
ocorrido a revogação expressa daquela Portaria, efectivada pela Por-
taria n.o 8815/89, de 14 de Setembro, constitui uma confirmação de
que não houve revogação anterior, já que só é logicamente concebível
a revogação (que cessaria a vigência) de normas vigentes».

E, corridos os vistos legais, há, pois, que decidir.
Pretende a Fazenda Pública, que «o recorrente verdadeiramente

não conclui nos termos legais», pelo que «não se deve tomar co-
nhecimento do presente recurso» - art.o 690 n.o 3 do C.P.Civil.

É que, afirmando ter a Port. 17.433 sido revogada pelo Despacho
do MAPA, publicado no D. Rep. 297 - 2a Série, de 27/12/86, todavia,
este «é um acto administrativo e não mera norma jurídica».

Mas não é assim.
É inequívoca a pretensão da recorrente: que aquela Port. está re-

vogada tacitamente pela Resolução do Concelho de Ministros
n.o 79/86, publicada no D. Rep., 2a Série, de 20.11.86 e pela aquele
último despacho - art.o 7o n.o 2 do Cód. Civil.

Está, pois, devidamente concretizado o objecto do recurso e iden-
tificada a norma violada, nos termos daquele art.o 690 n.o 3, desde
logo, o art.o 7 n.o 2 do C. Civil.

Nota-se, aliás, que, mesmo que fosse apenas indicado, como norma
violada, o dito despacho ministerial, estava, ainda assim, formalmente
cumprida a exigência legal, havendo que conhecer do recurso; o que
poderia era, desde logo, improceder.

Há, pois, que apreciar a questão posta.
Ora, em sede factual, vem afirmado que:
«1. O título executivo é o documento de fls. 2 do processo executivo,

que aqui se dá como reproduzido.
2. O título em causa reporta-se a taxas de verificação comercial,

cobradas ao abrigo da Portaria n.o 17.433, de 18/11/59, com as ac-
tualizações dos Decretos-Leis ns.o 131/82, de 23/4 e 159/84, de 18.5.

3. As taxas referidas reportam-se aos meses de Janeiro e Fevereiro
de 1989».

Vejamos, pois:
Trata-se, nos autos, da chamada taxa de verificação comercial, cria-

da pela Portaria n.o 17.433, de 18.11.59, actualizada pelos Decs. Leis
131/82, de 23.4, e 159/84, de 18.5.

O tributo, como logo resulta do preâmbulo daquele diploma legal,
augurava a dotação da Junta Nacional das Frutas, com os meios pe-
cuniários que lhe permitissem «fazer face aos encargos dos emprés-
timos que terá de contrair para custear as despesas com tal empreen-
dimento»: a construção de armazéns para a conservação da batata,
incluídos no II Plano de Fomento - cfr. o Dec. Lei 42.516 de 19.Set.59.

Todavia, a resolução do Conselho de Ministros n.o 79/86, de
20.11.86, veio dispor - n.o 1 - que «os imóveis urbanos e rústicos,
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armazéns e terrenos pertencentes à Junta Nacional de Frutas, sitos
em diversas zonas do País, podem ser transferidos, mediante contratos
de doação, para cooperativas agrícolas de 1o grau, representativas
da lavoura actuante nos lugares da situação dos bens doados».

Mas tal resolução não revogou tacitamente a Portaria n.o 17.433,
pois se limitou a admitir a transferência possível, num futuro ainda
não definido, para as ditas Cooperativas, o que não fez cessar a apon-
tada razão de ser das taxas em causa: a satisfação de encargos re-
sultantes dos empréstimos contraídos.

A aludida Portaria apenas foi revogada expressamente pela Port.
815/89, de 14.Set, que, mesmo assim, continuava a referir a doação
futura - «serão doados» -, às Cooperativas Agrícolas dos ditos «ar-
mazéns e infra-estruturas de apoio à comercialização de produtos
na titularidade da ex-Junta Nacional das Frutas», não sendo, pois,
exacto, ao contrário do que pretende a recorrente, que o aludido
despacho do MAPA tenha efectuado a predita doação generalizada,
antes se limitando a doar alguns armazéns a diversas cooperativas.

Aliás, como bem refere o Exm.o magistrado do MP, tal revogação
expressa «confirma» a não revogação tácita, «já que só é logicamente
concebível a revogação (fazer cessar a vigência) de normas vigentes».

Não pode, pois, falar-se de revogação tácita, nos termos do art.o
7o n.o 2 do Cód. Civil: «incompatibilidade entre as novas disposições
e as regras precedentes».

Conclui-se, assim, que a Port. 17.433, de 18.11.59, não foi taci-
tamente revogada pela Resolução do Conselho de Ministros n.o 79/86,
publicada no D. Rep., 1a Série, de 20.11.86, nem pelo despacho do
MAPA, in D. Rep., 2a Série, de 27.12.86, só o vindo a ser expres-
samente pela Port. 815/89, de 14 de Set., pelo que referindo-se a
taxas em causa a Jan e Fev 89, ainda estava então em vigor as normas
em que se baseou a sua liquidação.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Manuel dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

IVA. Liquidação correctiva. Combustíveis gasosos. Duplicação
da colecta.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A lei (arts.o 1 e 3 do DL 521/85, de 31.12 e 32 da Lei
9/86, de 30.4) determina que IVA tem por base o preço
de venda ao público não havendo direito a dedução.
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2 — O contribuinte ao deduzir na liquidação do IVA o imposto
pago anteriormente cometeu uma inexactidão pelo que
tem de haver uma liquidação correctiva.

3 — Não há duplicação de colecta quando há factos tributários
diferentes.

Recurso n.o 18.478, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido José Martins e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr.
Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

JOSÉ MARTINS, c.f. 800973844, casado, residente no Prolonga-
mento da Avenida de Elísio de Moura, 93, Casa Branca, Coimbra,
veio impugnar a liquidação do IVA, referente aos anos de 1986 a
1989 do montante de 5096083$00 a que acrescem juros compensatórios
de 4191570$00 ou seja o total de 8287652$00, nos termos e com
os fundamentos seguintes:

Dedicava-se a comercialização de gás botano e propano como agen-
te da Esso Portuguesa, SA, tendo cessado em Dezembro de 1989.

Cessada aquela actividade foi notificado para pagar aquela quantia.
A liquidação do IVA era efectuada pela empresa distribuidora com

base no preço de venda ao público.
Não foi bem elucidada pela Administração Fiscal, face à espe-

cificidade de tributação dos derivados de petróleo (DL 521/85) no
que concerne ao preenchimento das declarações.

E foi com base em informação, nas declarações periódicas, devia
indicar o IVA suportado nas compras de gás e no imposto a entregar
a indicação de importância do que resultaria, em consequência, a
anulação total do imposto deduzido.

Daí não advinha nem prejuízo para o Estado por estar correcto
no tocante à igualdade ”imposto a entregar igual a imposto liqui-
dado - imposto suportado”. O erro é de forma e está no preen-
chimento.

É correcta a afirmação do Serviço de Fiscalização de que ”o IVA
nos documentos de compra de gás conferem direito à dedução”, mas
não se preocuparam em fazer constar que uma importância igual
ao imposto deduzido era também lançado a favor do Estado.

O impugnante é credor do Estado de IVA de 113780$00 conforme
se conclui da reclamação já indeferida.

Condená-lo a pagar o montante referido é obrigá-lo a pagar duas
vezes o mesmo imposto, porquanto resulta a evidência do exposto
e dos documentos que aquele IVA já foi calculado pela ESSO Por-
tuguesa, SA.

Esta, portanto, a liquidação impugnada ferida de ilegalidade por
errónea qualificação e interpretação do acto praticado e, portanto,
por ilegal e indevida, a liquidação da dívida que contém em si uma
duplicação da colecta.

O digno representante da Fazenda Pública, na sua resposta, ma-
nifestou-se pela improcedência da impugnação.

O distinto representante do Ministério Público interpôs recurso
do despacho do M.o Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Coimbra que indeferiu a arguição de nulidade por o Ministério Público
não ter tido notificação para a inquirição das testemunhas, para este
STA circunscrito a matéria de direito.
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O M.o Juiz recorrido julgou a impugnação procedente por se ve-
rificar a duplicação da colecta.

O digno representante da Fazenda Pública, não se conformando
com a sentença proferida, interpôs recurso para este STA, formulando
as conclusões seguintes:

1) Mercê do regime especial de tributação instituído pelo DL 521/85,
de 3.12, aplicável à transmissão de combustíveis gasosos, nomeada-
mente de gás em botija, pelo art.o 32 da L 9/86, de 30.4, está vedado
aos revendedores daquele produto o exercício do direito à dedução
do imposto suportado.

2) Tendo feito constar nas declarações periódicas imposto liquidado
pela transmissão de gás em botija, o impugnante constituiu-se na
obrigação de entregar o respectivo imposto nos cofres do Estado;

3) A situação dos autos não configura uma duplicação de colecta
uma vez que não há unicidade do facto tributário, elemento carac-
terizador daquela figura jurídico-fiscal.

Termos ... deve ser revogada a sentença recorrida ... mantendo-se
firme a liquidação impugnada.

O distinto representante do Ministério Público, embora notificado
da sentença recorrida e da admissão do presente recurso, não apre-
sentou alegações (v. art.o 171, máxime o n.o 4, do CPT).

O impugnante contra-alegou, concluindo por afirmar que ”a si-
tuação descrita nos autos que originou a presente impugnação judicial
configura uma duplicação de colecta”.

O distinto magistrado do Ministério Público junto deste STA é
de parecer que o recurso não merece provimento porque, tendo sido
liquidado e pago, pela empresa distribuidora, o IVA relativo à fase
final da comercialização do gás, com base no preço de venda ao
público, a arrecadação de qualquer outra quantia relativa à mesma
comercialização, redundaria em duplicação da colecta.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) O impugnante, como agente da ESSO Portuguesa, SA, comer-

cializava gás botano e propano, quer como revendedor, quer em venda
directa ao consumidor final, tendo cessado a sua actividade em De-
zembro de 1989;

b) Na sequência da cessação da actividade foi a sua escrita objecto
de fiscalização, tendo os Serviços apurado IVA que consideraram
indevidamente deduzido, nos anos de 1986, 1.154.844$00, 1987,
1283.443$00, 1988, 1.357.204$00 e 1989, 1300.592$00 o que totalizou
a importância de 5.096083$00;

c) Não se conformando com tais liquidações, deduziu reclamação
nos termos dos arts.o 90 do CIVA e 95 do CPT, solicitando a anulação
do imposto liquidado, reclamação essa em que, no entanto, viria a
ser indeferida por despacho de 14.1.93, o Senhor Director Distrital
de Finanças de Coimbra, notificada ao reclamante em 22.3.93.

d) Na altura a que os autos se reportam, havia uma certa indefinição
quanto à forma de preenchimento da declaração do IVA, respeitante
ao produto em causa;

e) Na altura, havia várias opiniões quanto à forma de processa-
mento, mesmo da parte dos senhores técnicos das finanças;

f) A forma como o Senhor José Martins procedia, traduziu-se em
deduzir e liquidar o IVA, o que resultava em zero;

g) Nas suas facturas referia-se, mesmo, a não exigência do IVA;
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h) O Senhor Arménio Bernardes Pereira, técnico de contas que
tratava da contabilidade do Senhor José Martins, até à cessação da
actividade, quando tomou conta de tal escrita, dirigiu-se às Infor-
mações Fiscais, perguntando como devia processar;

i) Foi-lhe dito, então, aí, que, embora não estivesse correcto - de-
duzir o IVA do gás e fazer a sua liquidação - tal se aceitaria;

j) Até à cessação da actividade do impugnante, manteve sempre
o mesmo sistema;

k) A dedução feita e a liquidação efectuada anulavam-se;
m) A ESSO, por vezes, debitava mangueiras e redutores;
n) O IVA relativo a tais artigos era deduzido e liquidado, porque

se tratava de acessórios que tinham taxa diferente do gás, não obstante
mencionados na mesma factura;

o) Os preços praticados, de resto, eram os da tabela;
p) Nas facturas de venda não era cobrado IVA;
q) O facto de, não obstante, se ter deduzido e liquidado o IVA

do gás não acarretou prejuízo para o Estado;
r) O IVA relativo ao gás era pago na origem, de acordo com as

facturas e recibos que o Senhor José Martins utilizava;
s) Tal acontecia de acordo com uma tabela de preços fixada pelo

Estado.
2. Mostram os autos que a questão a decidir, neste recurso, consiste

em saber se o imposto liquidado adicionalmente ao impugnante, ora
recorrido, por, na venda de gás botano vendido com liquidação do
IVA, ter liquidado IVA com a dedução sobre o mesmo gás, rela-
tivamente aos anos de 1986 a 1989.

Está provado nos autos que o impugnante deduziu o montante
de 5.096.085$00 nas liquidações que efectuou na venda do gás, todavia
a adquirido à ESSO.

O art.o 32 da Lei 9/86, de 30.4, dispõe:
”1. Nas transmissões de combustíveis gasosos, nomeadamente de

gás de botija, o imposto sobre o valor acrescentado será liquidado
pelas respectivas empresas distribuidoras;

a) Com base no preço de venda ao público, fixado pela Admi-
nistração Pública, no caso de entregas aos revendedores;

b) Com base no preço efectivo de venda, no caso de vendas a
consumidores directos.

2. Às transmissões de combustíveis gasosos é aplicável, com as ne-
cessárias adaptações, o DL 521/85, de 31.12».

Nos termos do DL 521/85, o IVA, nas transmissões de gasolina
e de gasóleo, é liquidado pelas respectivas empresas distribuidoras
com base no preço de venda ao público, no caso de entrega a re-
vendedores ou com base no preço efectivo, no caso de vendas a con-
sumidores (art.o 1) directos; o imposto contido no preço dos bens
referidos não confere aos seus revendedores direito a dedução, o
qual, no entanto, se manterá nos termos gerais relativamente aos
investimentos e demais despesas de comercialização (art.o 3, n.o 2).

Em face das normas transcritas, verifica-se que o contribuinte efec-
tuou a liquidação e dedução do IVA em oposição à lei.

E está provado nos autos que os preços praticados eram os preços
da tabela.

Deste modo, o imposto liquidado pelo impugnante era igual - ou
talvez inferior - ao liquidado pela ESSO pelo que o imposto a entregar
face à dedução era zero ou até havia quantias a reportar posterior-
mente para os períodos seguintes o que pode dar origem ao sujeito
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passivo no período em análise (1986 a 1989) manter, face ao Estado,
um crédito de imposto permanente.

Daqui decorre que o IVA suportado pelo impugnante na aquisição
do gás à ESSO não poderá ser anulado (arts.o 3, n.o2. do DL 521/86
e 32 da L 9/86) por não haver lugar ao direito de dedução, dada
a proibição legal prevista nos artigos citados.

Relativamente ao IVA liquidado pelo impugnante aos respectivos
consumidores com base nas botijas de gás, houve repercussão directa
aos adquirentes das botijas de gás (arts.o 1, n.o 3, alínea a), 2, n.o 1,
alínea c), 26, n.o 2, 36), por isso, não pode ser anulado (art.o 90,
n.o 3, do CIVA).

3. O impugnante ao liquidar o IVA e ao efectuar as deduções
cometeu duas ilegalidades - não havia lugar à liquidação do IVA
por a ESSO já ter efectuado a respectiva liquidação de acordo com
a lei (DL 521/85 - art.o 3o - e L 9/86 - art.o 32).

- além de não haver lugar à liquidação do IVA, o impugnante
procedeu ainda à dedução do imposto pago nas respectivas decla-
rações, revelando reporte para o período seguinte - crédito de imposto.

A Administração Fiscal face à indevida dedução, rectificava as men-
cionadas declarações (art.o 82 do CIVA), liquidando adicionalmente
as quantias correspondentes às deduções indevidas.

A liquidação efectuada pela Administração fiscal resultou das ine-
xactidões cometidas nas declarações periódicas apresentadas ou seja
as indevidas deduções.

É que a rectificação das declarações resultou da prática de deduções
indevidas (art.o 82).

4. A sentença recorrida, anulou a liquidação rectificada por se ve-
rificar uma duplicação de colecta (arts.o 85o, § único, e 177 do CPCI
e 287 do CPT).

No caso sub judice, não se verificam os requisitos previstos na
lei.

Não se está perante o mesmo facto tributário: a transmissão das
botijas não é da ESSO para o impugnante, mas sim deste para os
seus revendedores.

O facto do preço das botijas ser igual ou muito semelhante não
tem qualquer relevância uma vez que as transmissões são diversas.

Também não interessa para o caso o facto de a empresa distri-
buidora - ESSO - ter liquidado e pago o IVA relativo à fase final
da comercialização do gás com base no preço de venda ao público,
porque o impugnante praticou outras transmissões quer para os re-
vendedores quer para consumidores finais quer tenha havido como
base o preço de venda ao público ou um preço inferior.

Daí que o imposto liquidado na correcção efectuada nos termos
do art.o 82o do IVA não é o imposto liquidado e pago pela ESSO
mas sim o IVA indevidamente deduzido pelo impugnante nas liqui-
dações que efectuou nas declarações apresentadas.

5. Em face do exposto a sentença recorrida não pode manter-se
por não ter interpretado e aplicado correctamente a lei.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, revogar a sentença recorrida, julgando-se impro-
cedente a impugnação, mantendo-se a liquidação impugnada.

São devidas custas na 1a instância e neste Supremo Tribunal, fi-
xando-se a procuradoria em cinquenta (50 %) por cento.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui presen-
te, Mota Salgado.

261

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Contra-ordenação fiscal. Coima. Mínimo. Interpretação da
lei fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O mínimo da coima é o que a lei fixar.
2 — A lei fiscal não tem interpretação diferente da interpre-

tação nos termos gerais (arto 9o do C.Civil).

Recurso n.o 18.490, em que são Recorrentes a Fazenda Pública e
o Ministério Público e Recorrido Brandão & Nascimento, Lda,
e do qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Júlio Tormenta.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do STA:

Brandão & Nascimento, Lda, com os sinais dos autos, foi acusada
de não haver entregue nos Cofres do Estado o imposto exigível de
1.289.173$00, relativo ao IVA do 4o Trimestre de 1992, pois, embora
tenha enviado a declaração periódica a que se refere o arto 28o do
CIVA, não entregou aquele imposto praticando infracção aos artos
26o e 28o e punível pelo arto 29o, aqueles do CIVA e este do RJIFNA.

Recorreu, alegando que, embora fora do prazo mas ainda antes
da decisão que lhe aplicou a coima e o respectivo montante, já tinha
pago o IVA em dívida e os respectivos juros compensatórios e que
só por graves dificuldades financeiras atrasou o cumprimento da obri-
gação tributária em causa.

Cumpridos que foram os artos 214o no 2 e 216o no 1, do CPT,
o Senhor Juiz do T.T. de 1a Instância de Coimbra fixou a coima
em 50.000$00.

Inconformados, o RFP e o Mo Po interpuseram recurso para este
Tribunal, logo alegando e finalizando com as seguintes conclusões:

A F.P:
”I — Ao decidir como decidiu, alterando para 50.000$00 a coima

fixada de 300.000$00, o Mmo Juiz ”a quo” fez uma errada interpretação
da lei;

II — Porquanto violou o arto 29o nos 1, 2 e 4 do RJIFNA;
III — Da conjugação destas normas e atento o valor do imposto

e o disposto no no 4 do arto 29o do CRP e 4o do arto 2o do Cód. Penal,
resulta que a arguida não podia sofrer a aplicação de uma coima
de valor inferior a 20% do valor do imposto em falta;”

O M.P:
”1a A decisão recorrida está em contradição com o único fun-

damento de direito nela invocado — o no 2 do arto 29o do RJIFNA —
e que constitui uma das causas de nulidade da sentença prevista no
arto 144o do CPT, que, para todos os efeitos, ora se argui;

2a Deve, pois, desde logo por essa razão, ser declarada nula;
3a Por outro lado, o Sr. Juiz recorrido não especificou os fun-

damentos em que assenta a por si denominada interpretação algébrica,
para alcançar a decisão recorrida, ignorando-se, assim, o que significa
tal pseudo-interpretação.

4a Esta omissão integra igualmente, uma das causas de nulidade
da sentença p. no citado arto 144o, que, também aqui se argui, nos
termos legais;
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5a Deve, deste modo, declarar-se nula a decisão recorrida, atentas
as supracitadas violações dos nos 2 e 4 do aludido arto 29o, com
a redacção então em vigor, e operar-se a correcta fixação da coima
em causa, com a aplicação do novo regime introduzido, entretanto,
pelo DL 394/93 de 24/11, que deu nova redacção aquele artigo, por
ser mais favorável à arguida, conforme o preceituado nas disposições
associadas dos artos 4o no 2 do RJIFNA e 3o no 2 do DL 433/82
de 27/10.

6a E, atentas as circunstâncias de que se reverte a infracção em
causa, tal coima deve ser fixada próximo do mínimo legal.”

Não houve contra-alegação da Recorrida.
Subidos, correram-se os vistos.
Em sede factual, a sentença sob apreço fixou o seguinte:
- ” A Sociedade Brandão & Nascimento Lda, não procedeu à en-

trega, tempestiva, nos cofres do Estado do imposto exigível de
1.289.137$00 relativo ao 4o Trimestre de 1992;

- Embora tenha enviado a declaração periódica a que se refere
o arto 28o do CIVA, não fez entrega, concomitante, do imposto exi-
gível, no montante referido;

- Tal ficou a dever-se a dificuldade financeira que a empresa, no-
meadamente, atravessava.

- O conteúdo dos docs. juntos a fls 7 e 8 dos autos;
- Não se verificaram actos de ocultação que tenham dificultado

a descoberta da contra-ordenação;
- A ocorrência da contra-ordenação foi meramente acidental;
- Não houve efectivo prejuízo para a FN.”
Do relatado e exposto logo se verifica que ambos os recursos são

de prover.
Não existe omissão de pronúncia, como pretende o M.P. recorrente

mas tão erro de julgamento reparável por esta via de recurso.
Na verdade, nos termos do arto 29o, no 2 citado, é a coima aplicável

na variável entre metade e o total do valor do imposto em falta.
O preceito, com a redacção do D.L. 394/93 de 24.11 determina

a coima variável entre 10% e metade do imposto em falta, sem que
fosse ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido, sendo
o dobro para as pessoas colectivas.

No caso da arguida o limite mínimo é o dobro de 129.173$00,
seja 256.274$00.

Isto por se entender que a redacção actual do preceito é a mais
favorável à contribuinte (v. artos 29o, no 4 do CRP, 2o no 4 do C.
Penal e 3o no 2 do DL 433/82 de 27.10).

Sendo assim, como é, o Senhor Juiz não interpretou correctamente
a lei.

Não havia de lançar-se meio de qualquer ”interpretação algébrica
da lei” já que a lei fiscal é interpretada como qualquer outra lei,
obedecendo aos mesmos princípios (arto 9o, no 2 do C. Civil).

Sendo que a infracção foi praticada a título de mera negligência,
de acordo com o arto 19o do RJIFNA, considera-se adequada a punição
mínima (artos 29o nos 2 e 19 do RJIFNA, com a redacção do DL
394/93 de 24/Nov).

Acorda-se, assim, em dar provimento aos dois recursos, revogan-
do-se a aliás douta sentença recorrida e fixando-se a coima em
256.274$00.

Sem custas

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Júlio António Ferreira Tormenta
(relator) — José Jesus Costa — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Contra-ordenação fiscal. Limites das coimas. Interpretação
da lei.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No RJIFNA as coimas são variáveis entre limites - mí-
nimo e máximo previstos na lei.

2 — A lei fiscal é interpretada como qualquer lei, obedecendo
aos mesmos métodos e princípios (art. 9 do Cód. Civ.).

Recurso n.o 18.491, em que foram Recorrente Fazenda Pública e
Ministério Público e Recorrido Transportes Mercadorias Modernos
Tocha, Lda e do qual foi Relator, o Exmo Conso Dr. Rodrigues
Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Um técnico verificador levantou, em 21.11.91, auto de notícia contra
TRANSPORTES MERCADORIAS MODERNAS DA TOCHA,
LDa, c.f. 501 537 244, com sede em Queixada da Raposa, freguesia
da Tocha, concelho de Cantanhede, com a actividade de Serviço de
Aluguer, CAE 311700, e registado em IVA no regime normal com
periodicidade mensal desde 1986, por se verificar que não remetera
ao SIVA a declaração periódica m/A respeitante ao mês de Abril
de 1991 o que originou a falta de entrega do IVA nos cofres do
Estado do montante de 273.489$, constituindo tal falta infracção aos
artos 26 e 28, no 4 e 40 do CIVA punido pelo arto 29 do RJIFNA
(aprovado pelo DL 20-A/90, de 15.1).

O Senhor Director de Finanças de Coimbra considerou provada
a infracção praticada a título de negligência, aplicando à arguida a
coima fixada no valor de 274.000$ (arto 29, nos 1, 2 e 4 do RJIFNA).

A arguida recorreu desta decisão para o Tribunal Tributário de
1a instância de Coimbra por a liquidação oficiosa ter sido anulada
e ter pago o imposto e os juros compensatórios, ser bastante injusta
a aplicação da coima, concluindo por pedir a anulação da coima apli-
cada e respectivos custas.

O Mo Juiz do tribunal tributário de 1a instância de Coimbra por
o pagamento ter sido efectuado e a conduta da arguida ter sido ne-
gligente aplicou a coima de 50.000$00, por a entrega ter sido efectuada
para além de 90 dias, alterando a condenação, numa interpretação
literal e, sobretudo algébrica, que, de todo repudia a aplicação dos
limites máximos para casos que estão longe - também algebricamen-
te - de serem os mais elevados, ainda que obviamente, censuráveis
e “desviantes” e, puníveis, por isso, de outra forma, que não pelo
máximo (arto 29 do RJIFNA, com a redacção do DL 394/93, de 24.11).

O digno representante da Fazenda Pública, não se conformando
com tal decisão interpôs recurso para este Supremo Tribunal
(artos 223, no 2, do CPT e 32, no 1, alínea b), do ETAF), formulando
as conclusões seguintes:

I. Ao decidir, como decidiu, alterando para 50.000$ a coima de
274.000$ fixada, o Mo Juiz a quo fez uma errada aplicação da lei.

II. Porquanto violou o disposto no arto 29, nos 1, 2 e 4, do RJIFNA.
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III. Da conjugação destas normas e atento o valor do imposto
em causa e o disposto nos arts 29, no 4, da CRP e 2, no 4, do CP,
resulta que a arguida não podia sofrer a aplicação de uma coima
de valor inferior a 20% do valor do imposto em falta.

Termos em que ... deve ser revogada a decisão recorrida, sub-
stituindo-a por outra em que seja fixado o valor não inferior a 20%
do imposto em falta.

O digno Procurador da República também interpôs recurso para
este STA, formulando as conclusões seguintes:

1a A decisão recorrida está em contradição com o único fundamento
de direito nela invocado - arto 29, no 2, do RJIFNA, com a redacção
em vigor à data em que foi proferida - o que constitui uma das causas
de nulidade da sentença prevista no arto 144 do CPT, que, para todos
os efeitos, ora se argui;

2a Deve, pois, desde logo por essa razão, ser declarada nula;
3a Por outro lado, o Mo Juiz recorrido não especificou os fun-

damentos em que assenta a por si denominada “interpretação al-
gébrica” para alcançar a decisão recorrida, ignorando-se, assim, o
que significa tal pseudo-interpretação;

4a Esta omissão integra, igualmente, uma das causas de nulidade
da sentença prevista no citado arto 144, que, também, aqui se argui,
nos termos legais;

5a Deve, deste modo, declarar-se nula a decisão recorrida, atentar
as supracitadas violações dos nos 2 e 4 do aludido arto 29, com a
redacção então em vigor, com a aplicação do novo regime introduzido,
entretanto, pelo DL 394/93, de 24-11, que deu nova redacção àquele
artigo, por ser mais favorável à arguida, conforme o preceituado nas
disposições associadas dos artos 4, no 2, do RJIFNA e 3, no 2, do
DL 433/82, de 27.10.

6a E atentar as circunstâncias de que se reveste a infracção em
causa, tal coima deve ser fixada próximo do mínimo legal.

A arguida não contra-alegou nem recorreu.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir:
1. Dos elementos constantes dos autos, a sentença recorrida apurou

a seguinte matéria de facto:
a) A a arguida, em relação ao mês de Abril de 1991, devia entregar

IVA, nos cofres do Estado, do montante de 273.489$;
b) Essa importância, não deu entrada no SIVA, dentro do prazo

previsto no no 1 do arto 26, conjugado com a alínea a) do no 1 do
do arto 40 do CIVA;

c) Não houve actos de ocultação que dificultassem a descoberta
da contra-ordenação;

d) Tratou-se de infracção meramente acidental;
e) Não houve prejuízo efectivo para a Fazenda Nacional;
f) Foi emitida pelo SIVA liquidação oficiosa, que, posteriormente,

veio a ser anulada por, entretanto, se ter enviado a declaração pe-
riódica, m/c, bem como o respectivo meio de pagamento;

g) A recorrente (R) para além de haver pago o imposto em dívida,
referente a tal período, liquidou, também, os juros compensatórios
respectivos.

2. O Senhor Director Distrital de Finanças de Coimbra aplicou
à arguida a coima de 274.000$.

O Mo Juiz recorrido condenou a arguida na coima de 50.000$.
O digno representante do Ministério Público argui a nulidade da

sentença por esta estar em contradição com o único fundamento de
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direito - arto 29, no 2, do RJIFNA - ou a coima deve ser fixada próximo
do mínimo legal.

Nos termos do art. 29, no 2, citado, a coima aplicável era variável
entre metade e o total da prestação tributária em falta com o limite
de 10.000$ e o máximo de 150.000$.

Este preceito foi alterado pelo DL 394/83, de 24.11, determinando
ser aplicável coima variável entre 10% e metade do imposto em falta,
sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente esta-
belecido.

Quer dizer: no caso sub judice, a coima aplicável na redacção pri-
mitiva, seria variável entre 176.745$ (273489$:2) e 273489$, com o
limite mínimo de 10.000$ e máximo de 150.000$;

Na redacção actual a coima é variável entre 10 % do imposto
27349$ - e 176 785$, com o limite máximo previsto no arto 18.

Estes limites referem-se a infractor individual que praticou a in-
fracção a título de negligência, por isso, no caso em apreço a coima
teria o mínimo de 27349$.

Porém, a arguida é uma pessoa colectiva, pelo que, nos termos
do arto 29, no 9, do RJIFNA o mínimo da coima a aplicar é de
20 % do imposto (273489$×20%) é 54698$.

Acontece que a redacção actual do arto 29 do RJIFNA, dada pelo
DL 394/93, é mais favorável ao arguido (artos 29, no 4, da CRP,
2, no 4, do CP e 3, no 2, do DL 433/92, de 27.10), por isso, é de
aplicação imediata ou seja o mínimo a aplicar era de 54.698$.

Assim, verifica-se que o Mo Juiz aplicou a coima de 50.000$ ou
seja tomou em conta o limite mínimo, esquecendo que tal mínimo
(arto 18, no 3) só se aplica quando a fracção do imposto ou o próprio
imposto é inferior ao mínimo previsto na lei.

No caso em apreço, embora a coima seja aplicada a título de ne-
gligência, a arguida é uma sociedade, uma pessoa colectiva, por isso,
a coima mínima é de 54698$.

A lei (art 29 do RJIFNA) não permite outra interpretação.
Não tem qualquer relevo fazer apelo a uma “interpretação literal

e algébrica” que repudia limites máximos mais elevados, ainda que
obviamente censuráveis e desviantes.

Com efeito, a lei fiscal é interpretada como qualquer lei, obede-
cendo aos mesmos métodos e princípios (arto 9 do Cod. Civ.).

Em face de tudo isto, a interpretação apresentada pelo Mo Juiz
a quo não pode aceitar-se, por isso, a sentença recorrida não pode
manter-se.

Atendendo a que a infracção foi praticada a título de negligência,
de acordo com o arto 19 do RJIFNA e 190 do CPT, consideramos
adequada à punição da infracção em causa o mínimo previsto na
lei ou seja 54698$ (arto 29, nos 2 e 9, do RJIFNA, com a redacção
do DL 394/93, de 24.11).

Nestes termos, acordam em conceder provimento aos recursos e,
em consequência, revogar a sentença recorrida, fixando-se a coima
de 54698$.

Não são devidas custas (art 3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Júlio António Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui
presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Contra-ordenação fiscal. Limites das coimas. Interpretação
da lei.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No RJIFNA as comas são variáveis entre limites - mínimo
e máximo previstos na lei.

2 — A lei fiscal é interpretada como qualquer lei, obedecendo
aos mesmos métodos e princípios (art. 9 do Cód. Civ.).

Recurso n.o 18.493, em que foram Recorrente Fazenda Pública e
Ministério Público e Recorrido Conimbriger-Indústrias Cerâmicas
Artísticas Regionais Conimbriga, Lda e do qual foi Relator o Exmo

Conso Dr. Rodrigues Pardal .

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Um técnico verificador levantou, em 16.9.93, auto de notícia contra
Conimbriger-Indústrias Cerâmicas Artísticas Regionais Conimbrige,
Lda, c.f. 502 197 501, com sede em Cartaxa, Sobral, 3150 Condei-
xa-a-Nova, tributado em IRC e registado em IVA no regime normal
de periodicidade trimestral, pelo exercício da actividade da “Fábrica
de Artigos de Porcelana, Faianças, Grés Fino - CAE 361010, por re-
lativamente ao fecho do período de 93.03 T, embora tenha enviado
a declaração periódica a que se refere o arto 28 do CIVA, não ter
entregue o imposto exigível do montante de 711 153$, constituindo
tal falta infracção aos artos 26 do CIVA punida pelo arto 29 do RJIFNA
(aprovado pelo DL 20-A/90, de 15.1).

O Senhor Director de Finanças considerou provada a infracção
praticada a título de negligência, aplicado a coima de 300.000$
(artos 29, no 1, 2 e 9 do RJIFNA).

A arguida recorreu da decisão condenatória para o Tribunal Tri-
butário de 1a instância de Coimbra, alegando que o IVA não é um
imposto deduzido mas sim liquidado e repercutido, pelo que a falta
da sua entrega não poderá ser penalizada pelo arto 29 do RJIFNA
mas sim pelo arto 95 do CIVA, como contra-ordenação autónoma
(arto 3, no 1 do DL 20-A/90, de 15.1).

O digno Procurador da República limitou-se apor o visto nos autos.
O Mo Juiz do tribunal Tributário de 1a instância de Coimbra aplicou

a coima de 100.000$, numa interpretação literal e algébrica que de
todo repudia a aplicação de limites máximos do arto 29 do RJIFNA
(com a redacção do DL 394/93, de 24.11).

O digno representante da Fazenda Pública não se conformando
com o teor de tal decisão interpôs recurso para este STA (artos 223,
no 1, do CPT e 32, no 1, alínea b), do ETAF, formulando as conclusões
seguintes:

I. Ao decidir, como decidiu, alterando para 100.000$ a coima fixada
de 300.000$, o Mo Juiz a quo fez uma errada aplicação da lei.

II. Porquanto violou o disposto no arto 29, nos 1, 2 e 4, do RJIFNA
(na redacção vigente à data da prática da infracção e da aplicação
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da coima, e os nos 1, 2, e 9, do mesmo preceito, na redacção que
lhe foi dada pelo DL 394/93, de 24.11).

III. Da conjugação destas normas e atento o princípio constitucional
inserto no arto 29, no 4, infine da CRP, combinado com o art 4,
no 2, do CP e com o art 3 do DL 433/82, de 27.10, resulta que a
arguida não podia sofrer a aplicação de uma coima inferior a
105669$00, igual ao limite mínimo previsto no arto 29, no 2, na sua
actual redacção.

Termos em que ... deve ser revogada a decisão recorrida, sub-
stituindo-a por outra em que seja fixado o valor não inferior a 20%
do imposto em falta.

O digno Procurador da República também interpôs recurso da men-
cionada sentença para este STA, formulando as seguintes conclusões:

1 A decisão recorrida está em contradição com o único fundamento
de direito nela invocada o no 2, do arto 29 do RJIFNA, com a redacção
anterior - o que constitui - uma das causas de nulidade da sentença
prevista no arto 144 do CPT, que, para todos os efeitos, ora se argui;

2 Deve, pois, desde logo por essa razão, ser declarada nula;
3 Por outro lado, o Senhor Juiz recorrido não especificou os fun-

damentos em que assenta a por si denominada “interpretação al-
gébrica” para alcançar a decisão recorrida, ignorando-se, assim, o
que significa tal pseudo-interpretação;

4 Esta omissão integra, igualmente, uma das causas de nulidade
da sentença prevista no arto 144, que aqui também se argui, nos
termos legais;

5 Deve, deste modo, declarar-se nula a decisão recorrida, atentar
as supracitadas violações dos nos 2 e 4 do arto 29, com a redacção
então em vigor, e operar-se a correcta fixação da coima em causa,
com a aplicação do novo regime introduzido, entretanto, pelo
DL 394/93, de 24-11, que deu nova redacção àquele artigo, por ser
mais favorável para a arguida, conforme o preceituado nas disposições
associadas dos artos 4, no 2, do RJIFNA e 3, no 2, do DL 433/82,
de 27.10;

6 E atentas estas circunstâncias de que se reveste a infracção em
causa, tal coima deve ser fixada próximo do mínimo legal.

A arguida não recorreu nem contra-alegou.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir:
1. Dos elementos constantes dos autos, a sentença recorrida apurou

a seguinte matéria de facto:
a) A transgressora, relativamente ao período, ao fecho do período

de 93.03 T, embora tenha enviado a declaração periódica a que se
refere o arto 28 do CIVA, não entregou o imposto exigível no montante
de 711.153$.

b) Trata-se de infracção ao arto 26 do CIVA - envio da declaração
relativa ao 3o trimestre de 1993 mas não ter entregue o imposto
exigível - 711153$ - punida pelo arto 29, no 2, e 9 do RJIFNA.

2. O Senhor Director de Finanças de Coimbra aplicou a a coima
de 300.000$.

O Mo Juiz a quo condenou a arguida em 100.000$ em face a uma
interpretação algébrica do arto 29, no 2, do RJIFNA.

O digno representante do Ministério Público argui a nulidade da
sentença por esta estar em contradição com o único fundamento de
direito - arto 29, no 2, do RJIFNA - ou a coima deve ser fixada próxima
do mínimo legal.
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Nos termos do art. 29, no 2, citado, a coima aplicável era variável
entre metade e o total do valor da prestação em falta com o limite
de 10.000$ e o máximo de 150.000$.

O preceito, com a redacção do DL 394/83, de 24.11, determina
a coima variável entre 10% e metade do imposto em falta, sem que
possa ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido.

Quer dizer, no caso sub judice, a coima é variável na redacção
primitiva, entre metade - 355577$ (711 153 : 2) e o total do valor
da prestação - 711153$ -, com o limite mínimo de 10.000$ e máximo
de 150.000$.

Na redacção actual, a coima é variável entre 10% e metade do
imposto em falta, com o limite máximo previsto no arto 18.

Estes limites referem-se a infractor individual que praticou a in-
fracção a título de negligência e, por isso, o mínimo seria de 71.115$
(10 % de 711153$).

Quanto à arguida que é pessoa colectiva, o limite mínimo seria
142231$.

Acontece que a redacção actual do arto 29 do RJIFNA, dada pelo
DL 394/93, é mais favorável ao arguido (artos 29, no 4, da CRP,
2, no 4, do CP e 3, no 2, do DL 433/92, de 27.10), por isso, é de
aplicação imediata ou seja o mínimo a aplicar era de 54.698$.

Tudo isto por se entender que a redacção actual do arto 29o, no 2,
é mais favorável ao contribuinte (artos 29o, no 4, do CRP; 2, no 4,
do CP e 3o, no 2, do DL 433/82, de 27.10).

Sendo assim, o Mo Juiz recorrido não interpretou correctamente
a Lei.

Assim, verifica-se que o Mo Juiz aplicou a coima de 50.000$ ou
seja tomou em conta o limite mínimo, esquecendo que tal mínimo
(arto 18, no 3) só se aplica quando a fracção do imposto ou o próprio
imposto é inferior ao mínimo previsto na lei.

Aplicou a coima de 100.000$ ou seja tomou em conta o limite
mínimo, esquecendo que tal só se aplica quando a fracção do imposto
ou o próprio imposto é inferior ao mínimo previsto no preceito (no 3).

No caso em apreço, embora a coima seja aplicada a título de ne-
gligência, a arguida é uma pessoa colectiva, por isso, a coima mínima
é de 142231$ (20 % do imposto 711153$).

A lei não permite outra interpretação.
Não tem relevo fazer apelo a uma “interpretação literal e algébrica”

que repudia limites máximos mais elevados, ainda que obviamente
censuráveis e desviantes.

A lei fiscal é interpretada como qualquer lei, obedecendo aos mes-
mos métodos e princípios (arto 9 do C.C).

Em face de tudo isto, a interpretação apresentada pelo Mo Juiz
a quo não pode aceitar-se, por isso, a sentença recorrida não pode
manter-se.

Atendendo a que a infracção foi praticada a título de negligência,
por isso de acordo com o arto 19 do RJIFNA, consideramos adequada
à punição da infracção ao mínimo previsto na lei ou seja 142231$
(artos 29, nos 2 e 9, do RJIFNA, com a redacção do DL 394/93,
de 24.11).

Nestes termos, acordam em conceder provimento aos recursos e,
em consequência, revogar a sentença recorrida, fixando-se a coima
em 142231$.

Não são devidas custas (art 3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Júlio António Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui
presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Cobrança do imposto no processo
de transgressão.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na vigência do CPCI havia impostos que eram liquidados
e cobrados no processo de transgressão.

2 — Até à entrada em vigor do CPT - 1.07.91 - o processo idó-
neo para a liquidação e cobrança dos impostos que a
lei determinar.

Recurso n.o 18.509, em que foram Recorrente a Fazenda Pública
e Recorrido Clube de Relações Humanas, e do qual foi Relator
o Exmo Conso Dr. Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

O digno representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tri-
butário de 1a instância de Lisboa - 1o Juízo - interpôs para este Su-
premo Tribunal (arto 32 no 19 alínea b), do ETAF) do despacho
do Mo Juiz daquele Tribunal que declarou prescrito o procedimento
judicial para a aplicação da multa (art 27, no 1, alínea a), do DL 433/82,
de 27.10) por terem decorrido mais de dois anos sobre a data da
prática da infracção, mas não se apreciou se o imposto complementar,
Secção B, relativo ao exercício de 1985 era ou não devido, formulando
as conclusões seguintes:

1) A decisão recorrida ao ignorar os pedidos de condenação do
imposto complementar, Secção B, e juros compensatórios, deixou de
pronunciar-se sobre que deveria conhecer.

2) Incorreu, assim, em vício de omissão de pronúncia, o que constitui
nulidade da sentença (arto 668, no 1, alínea d), do CPC, aplicável
em processo penal, no caso dos autos).

3) É que, no caso vertente, a obtenção de sentença condenatória
do pagamento do imposto é condição indispensável para a exigência
do mesmo por parte da Fazenda Pública, considerando o facto deste
ser liquidado e cobrado no processo de transgressão conjuntamente
com a multa.

4) Esse é, aliás o único meio - e não a via administrativa - ao alcance
da A F para exigir da arguida o pagamento do imposto.

5) Não será o facto do imposto se encontrar liquidado definiti-
vamente nos autos que impedirá o Tribunal a proferir sentença con-
denatória no pagamento do mesmo, que mais não seja pela simples
razão de não existir qualquer norma que tal inviabilize, em matéria
de competência.

6) Aliás, constata-se que o arto 155, alínea b), do CPCI aponta
em sentido diverso do subjacente ao entendimento resultante do teor
da decisão recorrida.

7) Ao inviabilizar o prosseguimento dos autos não proferindo a
pretendida sentença condenatória, no pagamento do imposto e juros
compensatórios, a decisão recorrida viola o disposto nos artos 104
e 107 do CPCI.
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Nestes termos, deverá ser revogada a decisão recorrida, prosse-
guindo os autos para condenação do pagamento do imposto e juros
compensatórios e demais encargos.

A arguida não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo

Tribunal é de parecer que o recurso merece provimento por proceder
a alegada omissão de pronúncia, pois tendo sido pedido na acusação,
a condenação da arguida pela prática de transgressão, no pagamento
do imposto em falta e, ainda, nos juros compensatórios respectivos,
o Mo Juiz “a quo” apenas conheceu de transgressão (art. 668, no 1,
alínea d) do CPC).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Da análise dos autos, apura-se que, em 14.4.87, foi levantado

auto de notícia contra CLUB de RELAÇÕES HUMANAS, C.f.
501138072, com sede na Trav. do Salitre, no 36, cave, 1200 Lisboa,
por se verificar que ainda não apresentara a declaração m16 do im-
posto complementar, relativa ao exercício de 1985 (artos 83, 84 e
88 do Cód. de Imp. Complementar (CIC) punida com a multa fixada
em 40.000$00 (art 107) e o imposto complementar, Secção B, da
importância de 252.000$ e de juros compensatórios de 17233$.

A declaração m/6 devia ser apresentada até 31 de Dezembro de
1986.

A arguida foi notificada para pagar em 5.6.87.
A acusação foi deduzida em 18.11.87 a qual foi notificada edi-

talmente por edital afixado em 12.7.91.
O Mo Juiz, por decisão de 23.3.92 julgou prescrito o procedimento

judicial por terem decorrido mais de dois anos sobre a prática da
infracção, mas não se pronunciou sobre se o imposto complementar,
Secção B, 252.000$ e os juros compensatórios de 17.233$.

O digno representante da Fazenda Pública e o distinto Magistrado
do Ministério Público não levantou qualquer reparo no que concerne
a declaração de prescrição do procedimento judicial da multa, apenas
levantam a questão no respeitante ao imposto complementar, Sec-
ção B, e juros compensatórios.

2. Do que acaba de referir-se resulta que a questão a resolver,
neste recurso, consiste em saber se o imposto liquidado conjuntamente
com a multa no processo de transgressão é ou não cobrado através
do referido processo.

No domínio da vigência do CPCI, havia impostos que eram li-
quidados e cobrados no processo de transgressão - quando houver
omissão ou erro na liquidação da contribuição ou imposta por facto
imputável ao arguido e não puder ser reparada por liquidação efec-
tuada em conformidade com as leis da tributação (artos 104, alínea a),
105, 117, 122, § único, 130 e 140 do CPCI).

Com a entrada em vigor do CPT - 1.07.91 - todos os impostos pas-
saram a ser, sempre, liquidados fora do processo de contra-ordenação
fiscal (arto 8 do DL 154/91, de 23.4).

Ora, no caso em apreço, a situação real reporta-se a período anterior
à entrada em vigor do CPT: o imposto complementar, Secção B,
diz respeito ao ano de 1985; o auto de notícia foi levantado em 14.4.87
e o processo de transgressão foi autuado em 14.4.87, por isso, o imposto
complementar, Secção B, em dívida - 252000$ - e os juros compen-
satórios - 17233$ - são cobrados no processo de transgressão nos ter-
mos do arto 103, § único do CIC.
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No caso sub judice, o imposto complementar secção B foi liquidado
no processo de transgressão (artos 104, alínea a), 117, 122, § único,
138 e 140 do CPCI, em obediência ao arto 103, § único do CIC.

Acontece que o RJIFNA (DL 20-A/90, de 15.1) e o CPT só se
aplicam aos factos praticados após a sua entrada em vigor (arts. 2
do DL 20-A/90 e 8 do DL 154/91, de 23.4) pelo que a infracção
em apreço ainda é processada nos termos do CPCI (artos 103 e segs)
ou seja através do processo de transgressão.

No caso em apreço, o Mo Juiz recorrido não se pronunciou (arto 668,
no 1, alínea d), do CPC) sobre o imposto complementar, Secção B,
e respectivos juros compensatórios liquidados no processo de trans-
gressão.

Limitou-se a julgar extinto, por prescrição o procedimento judicial
para a aplicação da multa (arto 27, no 1, alínea a), do DL 433/82).

Não se referiu ao imposto complementar secção B e aos juros
compensatórios liquidados no processo. É necessário averiguar no
processo de transgressão se o imposto complementar, secção B, e
os juros compensatórios liquidados no processo são ou não devidos,
uma vez que o mencionado imposto e juros compensatórios são co-
brados no processo de transgressão (arto 103, § único, do CIC).

3. Em face do exposto, a sentença recorrida não pode manter-se
por não ter apreciado se o imposto complementar, Secção B, e os
juros compensatórios liquidados no processo de transgressão e cons-
tantes da acusação eram ou não devidos, pelo que o processo de
transgressão tem de prosseguir seus legais termos para a arrecadação
do imposto complementar secção B, e dos juros compensatórios e,
consequentemente, apreciar as questões a ela inerentes.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, o processo deve baixar ao Tribunal Tributário de
1a instância para o processo de transgressão prosseguir seus legais
termos.

Não são devidas custas (arto 3 da Tabela de Custas do STA).

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Ineptidão da petição inicial — in-
deferimento liminar da petição. Falta de pedido ou de causa
de pedir.

Doutrina que dimana da decisão:

A expressão ”deve a presente oposição ser julgada procedente
e provada”, por completamente vazia de conteúdo, não con-
cretiza o pedido a que se refere o art.o 193o n.o 1 al. a)
do C.P.Civil, pelo que, sendo então inepta a petição inicial,
deve ser liminarmente indeferida.
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Recurso n.o 18.599, em que são Recorrente Deltac — Companhia In-
formática e Comércio, Lda e Recorrida a Fazenda Pública e de
que foi Relator o Exm.o Cons. Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Del-
tac — Companhia Informática e Comércio, Lta, com sede em Lisboa,
do despacho do T.T. de 1a Instância de Lisboa, 1o Juízo, proferido
em 21.7.94, que lhe indeferiu liminarmente a petição inicial de opo-
sição que havia formulado à execução fiscal contra si pendente para
cobrança coerciva de IVA, no total de 330.150$00.

Fundamentou-se a decisão, na ausência de causa de pedir e de
pedido da mesma petição, já que esta é ”totalmente omissa de matéria
de facto”, sendo que a afirmação de que ”as liquidações foram efec-
tuadas com erro por parte dos serviços administrativos da empresa»
é meramente conclusiva «não aduzindo factos donde se possa extrair
a existência de tal erro».

Formulou as seguintes conclusões:
«– À oponente assiste todo o direito de se opor à execução, tal

como o faz.
– Não parece haver fundamento para indeferimento liminar.
– Tal como foi apontado, existe até corrente doutrinária que fa-

vorece a pretensão da oponente.
Nestes termos, requer a V. Ex.a se dispense conceder provimento

ao presente recurso, com as legais consequências de anulação da dívida
exequenda».

O Exm.o magistrado do M.P. emitiu o seguinte parecer:
«Lida a petição, verifica-se ser ela manifestamente inepta por falta

de causa de pedir.
Como assim, bem andou o M.o Juiz ao rejeitá-la liminarmente.
Acresce que, nas suas alegações, a oponente não logra convencer

do erro de julgamento alegado.
Termos em que sou de parecer que o recurso não merece

provimento».
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Vejamos, pois.
Nos termos do art.o 474 n.o 1 al. a) do C.P. Civil, a petição deve

ser liminarmente indeferida quando se reconheça que é inepta, e
é-o – art.o 193o, n.o 2 al. a) «quando falte ou seja ininteligível a in-
dicação do pedido ou da causa de pedir», sendo então nulo todo
o processo n.o 1.

A oponente, depois de afirmar - art.o 3 da petição - que «as li-
quidações de Maio e Junho de 1992 foram efectuadas com erro por
parte dos serviços administrativos da empresa», o que teria enqua-
dramento na al. h) do n.o 1 do art.o 286 do CPT, conclui que «deve
a presente oposição ser julgada procedente e provada».

Ora, desde logo, esta última expressão é completamente vazia de
conteúdo, tipo passe-partout, necessitando de concretização que não
foi efectuada.

«A oposição à execução constitui uma acção de natureza decla-
ratória, dirigida pelo executado contra o exequente.

Daí que a respectiva petição . . . deva obedecer aos requisitos sub-
stanciais e formais para a impugnação judicial».
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Cfr. Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT Anotado, 2a ed., pag. 582,
nota 2.

Cumpria-lhe, pois, de forma concretizada, indicar o efeito jurídico
pretendido, em princípio a extinção da execução, o que não fez.

A não indicação do pedido constitui causa de ineptidão da petição,
a determinar o indeferimento liminar, como vem decidido.

Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-
mando-se o despacho recorrido.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça, digo fixando-se
a procuradoria em 40%.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pe-
reira Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Execução fiscal - Oposição à execução - Recurso jurisdicio-
nal - Prazo para alegações - C.P. Tributário - Art.o 256.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O art.o 256 do CPT, aplica-se apenas aos recursos in-
terpostos de decisões da 1a Instância para o Tribunal
Tributário de 2a Instância.

2 — Aos recursos de decisões de natureza jurisdicional, em
execução fiscal, para este STA, quer da 1a Instância, quer
da 2a, aplica-se a lei respectiva, designadamente o art.o
87, § único do RSTA.

3 — Assim, um recurso interposto, em processo de oposição
à execução Fiscal, de decisão da 1a ou 2a instância, para
o STA, não está deserto, tendo o recorrente declarado,
no respectivo requerimento de interposição que pretende
alegar neste tribunal.

Recurso no 18.664. Recorrente: J. Fernandes F. Simões e Filhos, Ldo;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr. Bran-
dão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

O Exm.o Magistrado do M.o P.o veio suscitar a “questão prévia”
da deserção do presente recurso jurisdicional, interposto por J. Fer-
nandes F. Simões e Filhos, Lda, do despacho do TT de 1a Instância
de Viseu, proferido em 13-1-94.

Como se mostra dos autos, este indeferiu liminarmente a oposição
que a mesma havia deduzido à execução fiscal contra si pendente
para cobrança coerciva de IVA referente a 1992 - “período de imposto
01/12/92 a 31/12/92”.
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A recorrente interpôs recurso para a 2a Secção do STA, “com
subida imediata e com produção das alegações” neste, em confor-
midade com o disposto nos arts.o 171 n.o 1 e 356 e 357 do CPT
“conjugados com o parágrafo único do art.o 87 do Regulamento do
Supremo Tribunal Administrativo”.

Pretende, todavia, aquele Exm.o magistrado que, tal procedimento
não é, ora, admissível, face ao Código de Processo Tributário, ao
contrário do que acontecia no revogado Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos.

Agora, o recorrente teria de alegar, logo com o dito requerimento,
uma vez que, nos recursos jurisdicionais a que se refere o Título V,
Secção X, do mesmo CPT, nenhuma distinção se faz entre os recursos
interpostos para este tribunal e para a 2a Instância, nem no seu art.o 356
se faz a ressalva constante do art.o 171 n.o 5.

Não haveria, assim, possibilidade de, em tais recursos, apresentar
alegações neste Supremo Tribunal Administrativo, o qual, para o pro-
cesso de impugnação, tem consagração expressa naquele normativo
e no art.o 87o do Regulamento do mesmo tribunal. Por falta de ale-
gações, o recurso devia, pois, ser julgado deserto.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Vejamos, pois.
O CPCI regulava toda a matéria referente aos recursos, no con-

tencioso tributário, num único Título, o VII, aí se prevendo, pois,
o recurso nos diversas meios processuais, desde a impugnação judicial,
à transgressão e ao processo de execução fiscal.

Basicamente, os recursos eram interpostos, processados e julgados
como os agravos em processo civil, ressalvando-se, porém, as dis-
posições em contrário do código e as da lei orgânica deste STA
art.o 257.

E, dele, avultava o art. 259, aplicável aos recursos em todos os
meios processuais, nos termos do qual a alegação e suas conclusões
teriam de fazer-se com o respectivo requerimento - interpretação me-
ramente declarativa - ou, ao menos, no prazo de interposição do
recurso posição jurisprudencial geralmente aceite.

Aos recursos em execução fiscal que abarcava todo o Título V
do CPCI, incluindo a oposição e embargos - Secção III - a graduação
de créditos - Secção VI - e a própria anulação da venda - Secção V-,
aplicava-se o correspondente regime do C.P. Civil, sempre salvo o
disposto no mesmo CPCI.

E, apesar de aí se referir tanto o recurso da 1a Instância, como
o da 2a, para o STA, só aquele era expressamente regulado, uma
vez que este se regia pela lei orgânica respectiva.

A remissão seria, até, desnecessária, ou antes, resultava apenas
da expressa referência aos recursos das decisões proferidas pela 2a

instância, já que, no silêncio do CPCI, aplicar-se-ia naturalmente aque-
la lei orgânica, pois, vigente, só a sua revogação obstaria à respectiva
aplicabilidade.

Daí, a referencia da parte final do próprio preâmbulo do Código
- n.o 5, in fine: «são admitidos recursos para a 2a instância de todas
as decisões que excedam a alçada dos tribunais de 1a instância, re-
gulamentando-se, porém, o processo unicamente até à 2a instância
porque só aos tribunais de 1a e 2a instâncias se aplica o presente
código, dado que o processo de recurso para o Supremo Tribunal
Administrativo é regulado em lei especial».
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Tal regime era praticamente perfeito, não deu lugar a dúvidas re-
levantes e não se lhe conheciam grandes dificuldades de aplicação.

Não obstante, não foi esse o caminho trilhado pelo CPT.
Aqui, inseriram-se normas próprias relativamente a cada um dos

meios processuais regulados no código, ainda que de modo desigual.
Assim, no capítulo VII do Título III, epigrafado «do processo ju-

dicial tributário» e sob a nomenclatura «dos recursos de actos ju-
risdicionais» inserem-se nos arts.o 167 a 179 - treze normativos - que,
mau grado tal sistematização e a singela referência, naquele primeiro
artigo, ao “recurso . . . a interpor pelo impugnante”, constitui a espinha
dorsal do diploma em matéria de recursos de actos jurisdicionais.

Na verdade, para o processo de execução fiscal - que constitui
também lido o Título V e que inclui igualmente a oposição e os
embargos, a graduação de créditos e a anulação da venda - inse-
riram-se, quase previsticamente, apenas dois artigos - 356 e 357 que,
enfaticamente, concretizam duas subsecção - !!! - uma cada um, da
respectiva Secção X, reguladora dos recursos no processo de execução
fiscal.

E para os recursos, no processo judicial de contra-ordenação fiscal,
o código contentou-se com três artigos - 223 a 225 -, não incluindo
sequer qualquer norma remissiva própria, o que levou já alguns autores
a entender aqui aplicável o C.P. Penal - tão grande a incoerência
e as dúvidas que legitimamente se deparam ao mais avisado intérprete.

É, assim, a partir de tais excertos normativos, que este terá de
construir um sistema lógico, integrador dos diversos recursos, partindo,
apesar de tudo, da máxima legal de que presuntivamente se deve
entender “que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e
soube exprimir o seu pensamento em termos adequados” - art.o 9
n.o 3 do Cód. Civil.

Ora, os recursos para este STA sempre foram regulados pela LOS-
TA e pelo RESTA, quer inicialmente na vigência do CPCI, quer
posteriormente no ETAF e na LPTA, com a inovação do recurso
per saltum, restrito à discussão de questões exclusivamente de di-
reito - cfr. os arts.o 21 n.o 4 e 32 n.o 1 al. b) do ETAF e 131 e
132 do CPTA.

E o mesmo resulta do referido art.o 167 do CPT, norma, aliás,
igualmente não isenta de reparos pois, epigrafada «recursos das de-
cisões proferidas em processos judiciais», não regula a sua «forma
de interposição» - que cabe ao art.o 171 - mas a própria admissibilidade
do recurso e o tribunal a quem cabe decidi-lo, o que, imbricando
decisivamente com a competência do tribunal ad quem, não esteva
legislativamente autorizado - cfr. a Lei 37/90, de 10 Ago e o art.o
168 n.o 1 al. g) da Constituição.

Certo que, no ponto, aquele normativo se limita a reproduzir o
ETAF.

Mas mesmo isso, além de ser desnecessário, lhe estava vedado
pois lhe não cumpria formular qualquer juízo sobre a matéria, mesmo
de oportunidade política, sob pena de inconstitucionalidade.

Cfr. os Acs. do Tribunal Constitucional, de 17 Out 91 in D. Re-
pública, 1a Série, de 6 e 7 Nov. 91.

Como observa Jorge de Miranda, Manual de Direito Constitucional,
vol. IV, pág. 332: «A reserva (relativa de competência da Assembleia
da República) abrange a simples reprodução ou renovação de normas
até então em vigor - porque a decisão de reproduzir, de renovar,
de manter é já uma decisão legislativa e porque, a tal pretexto, poderia
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o governo alterar na prática um regime legislativo e invadir a com-
petência da Assembleia».

De qualquer modo, é no dito Capítulo VII que se insere o bloco
normativo, em geral regulador dos “recursos de actos jurisdicionais”.

De notar, todavia, que, aí, só se referem expressamente os recursos
das decisões dos tribunais tributários de 1a instância, quer para a
2a instância quer para o STA.

E, mesmo daquelas, salvas sempre as normas da lei orgânica destes
tribunais - art.o 169 in fine -, disposição aliás tautológica pois, como
é sabido, a 2a instância não goza de qualquer lei orgânica sobre a
matéria - e 171 n.o 5.

Não se quis, pois, mesmo ali, revogar a dita lei orgânica e seu
regulamento, o que é natural se se atentar em que vindos, já de
1956 - Dec.Lei 40.768 -, e de 1957 - Decreto 41.234 -, respectivamente,
haviam já atravessado incólumes a vigência do CPCI, nos apontados
termos - Dec.Lei 45.005 de 27.Mar.63.

Mas, assim sendo, o mesmo é de entender face aos arts.o 356 e 357,
para o processo de execução.

Só mediante referência expressa e inequívoca se podia aí ter por
assente tal revogação - que não existe.

«Como o presente Código, tal como sucedia com o CPCI, só é
aplicável aos processos que decorrem nos tribunais tributários de 1a

e 2a instâncias, os processos da Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo continuam a ser regulados pela
LPTA» - cfr. CPT, Comentado, Lima Guerreiro e Dias Mateus,
pag. 27, nota 5.

O art. 356, limita-se a referir «os recursos das decisões de natureza
jurisdicional» - no processo de execução fiscal, obviamente -, não
especifica quais são, nem sequer diz que são todos.

Não se pode ter, na verdade, como definitiva a letra do preceito,
numa simples interpretação literal.

É que o normativo levanta as maiores dúvidas ao intérprete, e
não só no aspecto ora em causa.

Uma delas é, desde logo, a do prazo da apresentação das alegações:
oito dias a contar da notificação. Mas de quê? Da sentença ou des-
pacho recorrido? Do despacho de admissão do recurso?

O preceito não o diz expressa e claramente, ainda que, depois
da conveniente actividade interpretativa, se tenha por exacta a pri-
meira asserção, uma vez que tal prazo de oito dias se refere tanto
à apresentação das alegações, como à interposição do recurso.

De outro modo, ficaria sem indicação expressa do respectivo prazo
aquela interposição.

A notificação em causa é, pois, a da decisão recorrida.
(E, num breve parêntesis, refira-se que da mesma falta de clareza

padece o n.o 2 do art.o 355, ao referir que “o recorrente, com o
requerimento de interposição, alegará dentro do prazo do recurso ...”.

Claro que o recorrente não pode alegar “fora do prazo do recurso”!
O que se quis dizer foi que se teria, logo, de alegar com o re-

querimento de interposição. Mas a fórmula escolhida não foi cer-
tamente a mais feliz.

E deixam-se, por ora, de remissa, as questões levantadas pelo n.o 2
daquele art.o 356. Por exemplo, a do efeito “devolutivo” e da re-
percussão neste da subida imediata do recurso).

E, por outro lado, em parte nenhuma do referido Título v são
mencionadas decisões dos Tribunais Tributários de 2a Instância.
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Depois, o próprio art.o 357, ao estabelecer o direito subsidiário
aplicável - «o regime estabelecido no código de processo civil para
os recursos em processo de execução» - ressalva tudo o que não
estiver previsto no CPT, que não apenas as normas da respectiva
secção.

O que aquele normativo expressa, uma vez que se refere tanto
ao Código (CPT), como à Secção (X), é que se aplica esta em primeiro
lugar, como é óbvio; depois o preceituado no CPT e finalmente o
Cód. Proc. Civil.

Se assim não fosse, a redacção do artigo seria certamente muito
diversa, não referindo o CPT.

Limitar-se-ia, então, a dizer, por exemplo, que «aos recursos da
presente acção aplicar-se-á subsidariamente, com as necessárias adap-
tações, o regime estabelecido no Código de Processo Civil para os
recursos em processo de execução».

A referência expressa ao CPT só pode entender-se, pois, como
significante da aplicação subsidiária do referido Capítulo VII.

Aliás, mesmo literalmente, o art.o 357 do CPT está muito perto
do seu homólogo CPCI - art.o 265 - «salvo o disposto neste código,
aos recursos em execução fiscal aplicar-se-á com as necessárias aco-
modações, o regime previsto na lei de processo civil para os recursos
em processo de execução».

Essencial é a «ressalva do disposto» ou «previsto neste código»;
dizer-se “aos recursos da presente secção” (como no CPT) ou falar-se
em “necessárias adaptações” ou “necessárias acomodações” é visi-
velmente a mesma coisa.

Harmonicamente com o sistema, o art.o 357 do CPT deve, pois,
ler-se “Em tudo o que não estiver previsto neste código, aos recursos
em execução fiscal aplicar-se-á, com as necessárias adaptações o re-
gime estabelecido no Código de Processo Civil, para os recursos em
processo de execução”.

É obvia, pois, a remissão para o preceituado no CPT, em suma,
para o dito capitulo VII, regulador dos «recursos das decisões pro-
feridas em processo judicial».

Finalmente, o próprio preâmbulo do CPT, ao referir-se, in fine,
às alterações mais importantes do processo de execução fiscal, não
se refere sequer aos recursos, o que certamente aconteceria se se
tivesse pretendido revogar as normas que regulavam os recursos para
o STA.

E nem, em contrário, se diga, sem mais, que o processo de execução
fiscal não é um processo judicial.

O art.o 118 define o âmbito do processo judicial tributário, pro-
cedendo - n.o 2 - a mera exemplificação, como logo resulta do advérbio
“designadamente”.

É, aliás, óbvia a razão da não referência expressa ao processo de
execução.

É que este comporta uma fase «administrativa» ou «prévia», nos
próprios dizeres legais - cfr. art.o 2 n.o 5 da dita lei de autorização
e n.o 3 in fine do preâmbulo do Dec.Lei n.o 154/91, que aprovou
o CPT -, no sentido de um procedimento extrajudicial ou não judicial.

Mas não há qualquer dúvida que a parte jurisdicional da execução
- oposição, embargo, graduação de créditos e anulação da venda -
constitui verdadeiro processo judicial tributário.

Aliás, nem rigorosamente tal seria necessário: bastaria a norma
remissiva do art.o 357 para aplicação aí, do dito capitulo VII. O que
se pretende aqui significar é a identidade de natureza do processo
que reforça a razão daquela aplicação subsidiária.
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Temos, pois, que a nosso ver, o art.o 356 não se aplica aos recursos,
na execução fiscal, para este STA - aplicando-se, aqui, sim, a respectiva
lei orgânica - mas apenas dos recursos interpostos da 1a para a 2a

instância.
Cfr., aliás, no sentido oposto, Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT,

Anotado, pags. 727 e segs., notas 4 e 13 a 17.
Acresce que, nos termos do art.o 2 n.o 1 do Dec.Lei n.o 154/91,

que aprovou o CPT, este, tendo entrado em vigor em 1.Jul.91, aplica-se
aos processos pendentes, sendo - art.o 3o do mesmo código -, a nova
lei de processo de aplicação imediata, mas não podendo, todavia,
«afectar as garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente
constituídos dos contribuintes».

Ora, a não aplicação do RSTA ao recurso em causa, aplicando-se
o art.o 356 do CPT, conduziria irremediavelmente à perda do direito
de recorrer, através da deserção do recurso, pela imediata diminuição
do prazo para alegar.

Ainda, pois, que se entendesse ter aquele normativo a interpretação
e aplicação propugnada pelo MP, ele não se aplicaria aos processos
pendentes, na medida em que retirava aos recorrentes o direito de
alegar neste STA, o que iria diminuir o prazo para alegações.

Cfr. Lima Guerreiro e Dias Mateus, cit, pág. 29.
Nem, em contrário, se argumente com a celeridade do processo

de execução fiscal.
Certo que tal preocupação é ínsita a tal processo, em ordem a

uma mais rápida e pronta, quanto possível, arrecadação das receitas
em dívida ao erário público.

Mas não se vê como um aprazo de duas ou três semanas - resultante
apenas de um maior prazo para alegações - 20 dias - possa prejudicar,
levemente sequer, tal augúrio de celeridade. O remédio para o rápido
escoamento das centenas de milhar de processos de execução fiscal
pendente não está certamente nas parcos dias que assim se poupariam
na tramitação do recurso para o STA.

Conclui-se, pois, que o art.o 356 do CPT se aplica apenas aos re-
cursos interpostos de decisões da 1a instância para o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância.

Aos recursos de decisões de natureza jurisdicional, em execução
fiscal, para o Supremo Tribunal Administrativo, quer da 1a Instância,
quer da 2a, aplica-se a lei respectiva, designadamente o art.o 87 § único
do RSTA.

Mas, assim sendo, o presente recurso jurisdicional não está deserto,
tendo a recorrente a possibilidade de alegar neste tribunal, por assim
o ter declarado expressamente no respectivo requerimento de in-
terposição.

E, aliás, quase uniforme a jurisprudência deste tribunal no sentido
exposto (contra, que se conheça, apenas o Ac. de 25-XI-92 rec. 14.511).

Cfr. os Ac.s de 2.6.93 rec. 15.876 e 14.620, de 5.5.93 in Ac. Dout.
388-429 e rec. 15.144, de 6.10.93 rec. 15.338, de 19.1.94 rec. 15.626,
de 13.1.93 rec. 14.606, 12.5.93 rec. 14.518, 16.3.94 rec. 17.387 e de
9.Nov.94 rec. 16948.

Termos em que se acorda desatender a questão prévia suscitada
pelo Exm.o magistrado do M.P., devendo o processo seguir seus legais
termos, com a notificação da recorrente para alegar.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Manuel dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle. — Fui presente, Lopes de Sousa.
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Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

IVA - Graduação de créditos - Privilégio creditório mobiliário
geral - Penhora - Impostos indirectos.

Doutrina que dimana da decisão:

Os créditos por impostos indirectos gozam de privilégio mo-
biliário geral, ainda que nascidos posteriormente à penhora
- art.o 736 n.o 1 do Cod. Civil -, valendo o limite temporal
aí expresso apenas para os impostos indirectos - e até à
reclamação respectiva.

Recurso n.o 18.673, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida Maria da Conceição Ângelo Marques e de que foi Relator
o Exm.o Cons.o Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do TT de 1a Instância do Porto - 2o Juízo -, de
10-5-94, na medida em que não graduou os créditos reclamados pro-
venientes de IVA, posteriores à penhora.

Fundamentou-se a decisão, em que tais créditos não gozam de
qualquer privilégio, não se vendo “como graduar créditos nascidos
posteriormente ao facto - a penhora - de que depende a eficácia
do respectivo privilégio, ou seja, ao graduar esses créditos, mais não
estariam a fazer do que a retroagir a eficácia do privilégio a um
momento anterior ao seu próprio nascimento e do crédito que garante,
o que é, face ao espírito da lei, consagrado no art.o 735 n.o 2 do
C. Civ., inadmissível”, além de que - art.o 822 do mesmo diploma -
”nascendo o crédito posteriormente à penhora e consequentemente
o respectivo privilégio, nunca pode ser pago antes daquele”, “pelo
que não se vê como será possível a constituição eficaz de privilégios
ou garantias de créditos nascidos posteriormente à penhora dos bens
sobre que hão-de incidir em termos de poderem ser reclamados e
graduados”.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1. A penhora não constitui o limite temporal do privilégio mo-

biliário geral.
2. Com efeito, o art.o 736o, 1 do C.C. prevê expressamente que

o privilégio por impostos directos se estende aos créditos inscritos
para cobrança durante todo o ano da penhora e nos dois anos
anteriores.

3. Tal significa que os créditos privilegiados por impostos directos
se podem constituir após a penhora.

4. E que o mesmo se verifica em relação aos créditos por impostos
indirectos, por maioria de razão, atenta a inexistência de limitação
temporal em relação aos mesmos.

5. Essa limitação temporal, não decorre igualmente do disposto
no art.o 735, 2 do CC.

6. Este apenas fixa o círculo de bens sobre que incide o privilégio.
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7. O privilégio mobiliário geral não tem a natureza de garantia
real, sendo um mero direito de crédito ou preferência.

8. E ainda que assim não se entenda, o seu regime constituíra
sempre um dos casos legais de excepção ao art.o 822 do C.C.

9. O regime daquele artigo não é, portanto, aplicável nesta sede.
A sentença recorrida violou o disposto nos arts. 736 e 747 do C.C.
Termos em que deve ser provido o presente recurso, revogando-se

a sentença recorrida, com a consequente graduação de todos os cré-
ditos de I.V.A. reclamados pela Fazenda Pública, antes das contri-
buições devidas ao C.R.S.S.».

O Exm.o magistrado do M.o P.o emitiu o seguinte parecer:
“Nos termos do art.o 736 n.o 1 do Código Civil, o Estado tem

o privilégio mobiliário geral para garantia:
- dos impostos indirectos;
- dos imposto directos inscritos para cobrança no ano da penhora

e nos dois anos anteriores.
Da norma, assim esclarecida, resulta que o limite temporal nela

assinado vale para os impostos directos, mas não vale para os
indirectos.

Sendo o IVA um imposto indirecto, as liquidações feitas após a
data da penhora gozam igualmente daquele privilégio.

Termos em que sou de parecer que o recurso merece provimento».
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como se mostra dos autos, foram penhorados bens móveis em

24.3.92, os quais foram vendidos em 19.Jul.93.
E a questão neles equacionada é a de saber se os créditos por

impostos indirectos posteriores à penhora gozam ou não do privilégio
mobiliário geral, expresso no art.o 736o n.o 1 do Cod. Civil.

Ora, pelo privilégio creditório, a lei concede aos respectivos cre-
dores, independentemente de registo e em atenção à causa do crédito,
a faculdade “de serem pagos de preferência a outros” - art. 723 do
Cód. Civil.

E o art.o 822 n.o 1 do mesmo diploma dispõe que “o exequente
adquire pela penhora o direito de ser pago com preferência a qualquer
outro credor que não tenha garantia real anterior”, ressalvando to-
davia, os casos especialmente previstos na lei.

De tais normativos resulta que, como regra geral, a penhora dá
preferência sobre o credor “que não tenha garantia real anterior”
valendo relativamente a qualquer outra garantia.

A regra geral comporta, todavia, excepções, como logo resulta da
parte inicial daquele art.o 822.

E, logo do art.o 736 n.o 1, resultam duas: para os impostos indirectos,
para os quais se não assinala qualquer limite temporal, mas também
para os directos, já que podem ser posteriores à penhora, desde que
inscritos para cobrança no respectivo ano.

Como referem Pires de Lima e Antunes Varela, C. C. Anotado,
4a ed., Vol. I, pag. 757, nota 1, “pelo que respeita aos impostos in-
directos, conservou-se, em princípio, o privilégio imobiliário geral,
sem limitações quanto aos anos de cobrança”, apenas se afastando
a sisa e o imposto sucessório e outros impostos que gozam de privilégio
especial, referindo-se o limite temporal apenas aos impostos directos,
compreendendo-se “que a lei tome como ponto de referência, quanto
aos impostos directos, a data da penhora ou acto equivalente ... por
ser logo após a penhora que são citadas para a execução as entidades
que representam a Fazenda Nacional” - nota 2.
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Cfr, ainda, Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT Anotado, 2a ed.,
pag. 718, nota 31.

Nada obsta o art.o 735 n.o 2 do Cód. Civil, ao dispor que “os
privilégios mobiliários são gerais, se abrangem o valor de todos os
bens móveis existentes no património do devedor à data da penhora
ou acto equivalente; são especiais quando compreendem só o valor
de determinados bens móveis”.

Efectivamente, tal normativo limita-se a estabelecer as “espécies”
de privilégios creditórios, como resulta da sua própria epígrafe, es-
tabelecendo como critério o seu objecto, ou seja, os bens sobre que
incidem. Não lhes fixa o âmbito temporal - este resulta do art.o 736
seguinte - pelo que se podem constituir privilégios posteriormente
à penhora, embora eles incidam então, meramente, sobre o conjunto
de bens que constituem o património do devedor, à data da penhora.
Nem se vê como de outro modo poderia ser pois pela penhora é
que são identificados os bens que constituem o património do devedor.

Como bem refere a recorrente: se o art.o 735 estabelece um limite,
ele não se situa temporalmente, antes respeita tão-só ao objecto do
privilégio.

O próprio art.o 737 do Cód. Civil aponta, aliás, exemplos de pri-
vilégios mobiliários gerais que podem ser nascidos após a penhora.

A decisão recorrida subverte os princípios inerentes à graduação
de créditos e, nomeadamente, à razão de ser do privilégio.

Este, como se vê do art.o 733o do Cód. Civil, é inerente à causa
do crédito pelo que tem natureza substancial, resultando sempre da
lei, que não de negócio jurídico, ao contrário do que normalmente
acontece com as demais garantias.

Já não assim com a penhora, cuja preferência tem sido posta em
causa, uma vez que se apresenta como um prémio, porventura in-
justificado, concedido ao credor mais apressado em promover a exe-
cução dos bens do devedor.

E não fixando a lei, nos ditos termos, qualquer limite temporal
ao privilégio por impostos indirectos, parece que não será suficiente
para o efeito uma interpretação meramente literal da parte final do
art.o 822 que terá de ser entendido subordinadamente aos arts.o 733
e 736. Aliás, como se disse, ele próprio ressalva “os casos especialmente
previstos na lei”.

Em conclusão: os créditos por impostos indirectos gozam de pri-
vilégio mobiliário geral, ainda que nascidos posteriormente à penhora
- art. 736 n.o 1 do Cód. Civil -, valendo o limite temporal aí expresso
apenas para os impostos directos - e até à reclamação respectiva.

Cfr., aliás, neste sentido, o Ac. do STA, de 21.4.93, rec. 15.933.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-

vogando-se a sentença recorrida e graduando-se os créditos do modo
seguinte:

a) todos os créditos reclamados de IVA (ainda não pagos) e res-
pectivos juros.

b) os demais créditos graduados - n.o 2 da sentença.
Sem custas.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pe-
reira Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, Lopes de Sousa.
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Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Diplomas legais — publicação e começa de vigência. Data
constante dos diplomas e data de distribuição do jornal
oficial que os contém. Coincidência e discrepância entre
essas duas datas. Data relevante.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A entrada em vigor dos diplomas legais depende da data
da sua publicação, a partir da qual se conta o prazo
de “vacatio legis”.

2 — De acordo com os princípios gerais de direito reguladores
da matéria, é de presumir a coincidência entre a data
inserta nos diplomas e a data da distribuição do Diário
da República que os contém.

3 — Porém, em caso de discrepância entre essas duas datas,
os interessados podem ilidir tal presunção e, ilidida a
mesma, deve considerar-se que a data do diploma é a
correspondente ao dia em que efectivamente teve lugar
a distribuição.

4 — - assim, e nesta última hipótese, a data relevante, para
efeitos da determinação do começo de vigência do di-
ploma, é a data da efectiva distribuição do jornal oficial
que o contém.

Recurso n.o 18 692, em que são recorrente Manuel Joaquim da Silva
Leite de Magalhães e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exm.o Conselheiro Doutor Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Manuel Joaquim da Silva Leite de Magalhães, devidamente iden-
tificado nos autos, deduziu perante o Tribunal Tributário de 1.a Ins-
tância do Porto impugnação judicial contra a “liquidação de sisa
n.o 116/2023, de 01/02/1991”, alegando, como fundamento, a ilega-
lidade decorrente da inobservância do disposto no art.o 33.o do Código
do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e
Doações, com a redacção dada pelo art.o 27.o da Lei n.o 65/90, de
28 de Dezembro, publicada no 3.o Suplemento do Diário da República,
I Série, de 28 de Dezembro de 1990, distribuido em 28 de Janeiro
de 1991, e solicitando, como pedido, a anulação parcial de tal li-
quidação, “no montante de Esc. 203000$00, com juros desde a data
do pagamento da sisa”.

Por sentença de 28 de Junho de 1994, lavrada a fls. 16 e segs.,
a impugnação foi julgada improcedente, com base nas considerações
que, essencialmente, seguem:

“... estando provado que o Diário da República onde se encontrava
inserida a aludida lei só foi distribuído no dia 28/1/91, é esta data
que se deve considerar para efeitos de entrada em vigor daquele
diploma, o que só ocorreu em 2/2/91;

- assim sendo, dado que a liquidação de sisa que se impugna foi
efectuada de acordo com a redacção do art.o 33.o do CIMSISD, antes
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do início da vigência da Lei n.o 65/90, verifica-se que a mesma foi
correctamente efectuada”.

O impugnante não se conformou com o julgado e daí o presente
recurso, em cuja alegação está patente o seguinte quadro de con-
clusões:

“1) A Lei 65/90 de 28/12 entrou em vigor em 2 de Janeiro de
1991;

2) A liquidação da sisa n.o 116/2023 — Repartição de Finanças
do concelho de Matosinhos — teve lugar no dia 1/2/1991;

3) Nos termos daquela lei 65/90 o montante da sisa a pagar pelo
Recorrente deveria ser de 439.000$00;

4) Foi-lhe, no entanto, liquidada a importância de 642.000$00 que
ele pagou;

5) Tem assim o Recorrente direito a que seja parcialmente anu-
lada a colecta e emitido título de anulação no montante de
Esc. 203.000$00...”.

A Fazenda Pública contra-alegou para aplaudir a sentença recor-
rida, que, a seu ver, “fez justa e correcta apreciação do Direito”,
devendo, pois, “ser integralmente mantida”.

Por seu turno, o Exmo Magistrado do Ministério Público, em serviço
nesta Secção, emitiu longo e douto parecer, que encerrou assim:

“...o referido regime transitório resultante da lei de enquadramento
orçamental apenas é aplicável enquanto subsistir a impossibilidade
prática de execução do novo orçamento.

E tal impossibilidade prática, no caso dos autos, subsiste apenas
enquanto não for publicado o novo orçamento, já que se trata de
um mera alteração da redacção de lei já vigente, aplicável sem qualquer
lei complementar de execução.

Por isso, uma vez publicado o novo orçamento, cessa o referido
regime transitório.

O que significa que, por força da referida lei de enquadramento
orçamental, o novo orçamento, para os efeitos que interessam nestes
autos, entrou imediatamente em vigor, na data em que se dever en-
tender ter sido publicado, que será a da sua distribuição, num caso,
como os dos autos, em que se provou não haver coincidência entre
a data inserta no diploma e da sua distribuição.

Assim, o novo orçamento, vigorou a partir de 28-1-91, data desta
distribuição.

Consequentemente, era aplicável a nova redacção do artigo 33.o
do CMSISD à liquidação da sisa em apreço nos autos, que ocorreu
em 1-2-91.

Por estes motivos, entende-se que o recurso merece provimento”.
O processo correu os vistos de lei e, agora, vem á conferência

para decisão.
E decidindo.
Em matéria de facto, a sentença recorrida regista o que segue:
“- Em 1/2/91 o impugnante efectou o pagamento de sisa devida

pela compra que pretendia efectuar do prédio urbano, destinado a
habitação, omisso à matriz da freguesia de Leça de Palmeira, pelo
valor de Esc. 12.900.000$00, tendo a sisa sido liquidada no montante
de esc. 642.000$00;

- Em 26/8/91 foi apresentada reclamação graciosa;
- Por despacho de 9/6/93 foi aquela reclamação indeferida;
- Através do ofício n.o 3649 de 25/6/93, cujo aviso de recepção

foi assinado em 5/7/93, foi o impugnante notificado daquele despacho
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de indeferimento e de que podia recorrer hierarquicamente ou im-
pugnar, nos termos dos arts. 100.o e 120.a CPT;

- O 3.o Suplemento do Diário da República de 28/12/90, no qual
foi publicada a Lei 65/90, apenas foi distribuído em 28/1/91”.

Expostos os factos, cuidemos agora da solução jurídica adequada
pra a única questão que o recurso traz pra resolver, qual seja a de
saber se, no caso, devia ou não ser observado o disposto no art.o 33.o
do CIMSISD, com a redacção que lhe foi dada pelo art.o 27.o da
Lei n.o 65/90, de 28 de Dezembro.

O que passa pela determinação da data da entrada em vigor da
referida lei — ponto de discordância entre o Recorrente (que sustenta
ser o dia 2 de Janeiro de 1991, com base na data da publicação
do diploma e neste impressa) e o Mmo Juiz “a quo” (que entendeu
ser o dia 2 de Fevereiro de 1991, na consideração de que o respectivo
Diário da República foi distribuído em 28/1/91).

Eis-nos, pois, perante um problema que, não sendo novo, ainda
não encontrou o sossego de uma solução pacífica na doutrina e na
jurisprudência, que dele se têm ocupado a propósito da vigência e
da eficácia das leis.

Assim, enquanto um sustentam que a data a atender é a que vem
impressa no diploma (Oliveira Ascenção, “O Direito — Introdução
e Teoria Geral”, pag. 253, e Nuno Sá Gomes, C.T.F. n.o s 307-309,
pag. 310), outros defendem que a data a considerar é a da efectiva
distribuição do jornal oficial (Jorge Miranda, “Decreto”, in Dicionário
Jurídico da Administração Pública , pag. 339).

Por seu turno, a jurisprudência vai no sentido de que, em caso
de discrepância entre essas duas datas, a relevância cabe à data da
distribuição do Diário da República que contém o diploma (cfr. Ac.
do STA, de 5 de Junho de 1991, in A.D. n.o 372, pag. 1328, e arestos
aí citados).

Linha jurisprudencial esta que devemos seguir, “a fim de obter
uma interpretação e aplicação uniformes do direito” (art.o 8.o, n.o 3,
do Código Civil), finalidade que, no caso, encontra até reforçada
justificação, à míngua de argumentos do Recorrente que convençam
do contrário.

De modo que, sob tal orientação, começará por salientar-se que
a questão do início de vigência da referenciada norma — constante
da Lei n.o 65/90, de 28 de Dezembro, e por via da qual foi dada
nova redacção ao art.o 33.o do CIMSISD — deverá ser olhada à luz
dos princípios gerais de direito reguladores da matéria, portanto, com
tratamento comum a todas as normas legais.

E daí que não seja de acolher a argumentação do ilustre Magistrado
do Ministério Público, pese embora o brilho com que foi expendida,
pois, quer se entenda que a referida norma assume natureza orça-
mental, quer se julgue que a mesma não respeita ao orçamento pro-
priamente dito, mas antes, e apenas, a matéria de benefícios fiscais,
que só acidentalmente foi incluída na citada Lei n.o 65/90 (que aprovou
o Orçamento do Estado para 1991), a conclusão será sempre esta:
a enunciada questão do começo de vigência deverá ser solucionada,
conforme já foi salientado, mediante a observância do regime comum
a todos os diplomas legais, sem qualquer desvio ou limitação no caso
concreto que nos ocupa.

Posto isto, vejamos o direito aplicável.
A Constituição da República Portuguesa, depois de, no seu

art.o 122.o, n.o 1, indicar, os diplomas que devem ser “publicados

285

no jornal oficial, Diário da República”, estabelece, no n.o 2 do mesmo
artigo, que “a falta de publicidade dos actos previstos no número
anterior ... implica a sua ineficácia jurídica”, acrescentando no n.o 3
que a “lei determina as formas de publicidade dos demais actos e
as consequências da sua falta”.

Por sua vez, o Código Civil diz-nos, no art.o 5.o, “a lei só se torna
obrigatória depois de publicada no jornal oficial” (n.o 1) e que “entre
a publicação e a vigência da lei decorrerá o tempo que a própria
lei fixar ou, na falta de fixação, o que for determinado em legislação
especial” (n.o 2).

E, com atinência à publicação e ao começo vigência dos diplomas,
a Lei n.o 6/83, de 29 de Julho, preceitua o seguinte:

Artigo 1.o:
“1 — A eficácia jurídica e qualquer diploma depende da publicação.
2 — A data do diploma é a da sua publicação.
3 — O Diário da República deve ser distribuído no dia corres-

pondente ao da sua data”.
Artigo 2.o:
1 — O diploma entra em vigor no dia nele fixado ou, na falta de

fixações, no continente no quinto dia após a publicação, nos Açores
e na Madeira no décimo quinto dia e em Macau e no estrangeiro
no trigésimo dia.

“2 — O dia da publicação do diploma não se conta”.
Do exposto se vê que a entrada em vigor dos diplomas legais de-

pende da data da sua publicação, a partir da qual se contam os referidos
prazos da “vacatio legis”.

Ora, se é certo que “a data do diploma é a da sua publicação”
e que “o Diário da República dever ser distribuído no dia corres-
pondente ao da sua data” (cfr. preceitos legais supra mencionados
e transcritos), também é verdade que, com frequência, os Diários
da República, designadamente os seus suplementos, são distribuídos
dias e até meses depois da data que deles consta.

Por conseguinte, e de acordo com a jurisprudência firmada sobre
o assunto, é de presumir a coincidência entre a data inserta nos di-
plomas e a data da distribuição do Diário da República que os contém,
mas, em caso de discrepância entre essas duas datas, os interessados
podem ilidir tal presunção e, ilidida a mesma, deve considerar-se
que a data da publicação do diploma é a correspondente ao dia em
que efectivamente teve lugar a distribuição, pelo que só a partir de
então o diploma vigorará (neste sentido, Parecer P.G.R. n.o 5/84,
de 10-1-85, in DR, II Série, n.o 234, de 11-10-1985, pag. 9473).

Sendo assim, e uma vez, no caso dos autos, ficou demonstrado
que “o 3.o Suplemento do Diário da República de 28/12/90, no qual
foi publicada a Lei 65/90, apenas foi distribuido em 28/1/91”, forçoso
será reconhecer que tal diploma entrou em vigor, no continente, no
dia 2 de Fevereiro de 1991, decorrido que foi o prazo de cinco dias
(“vacatio legis”) após aquela data, da efectiva distribuição.

O que equivale a concluir no sentido da improcedência da tese
do Recorrente, devendo, pois, ser mantida a douta sentença recorrida.

Termos em que vai negado provimento do recurso.
Custas pelo Recorrente, com, 40 % de procuradoria.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Santos Serra (Relator) — Abílio
Bordalo — Agostinho Castro Martins. — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.
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Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia
do STA (Secção de Contencioso Tributário). Questões de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. é incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer de recurso
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a

instância, cujo âmbito abrange questões de facto e de
direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Tributário de 2a

Instância, nos termos dos arts.o 32o, 1, b), e 41o, 1, a)
do ETAF.

III — O recurso envolve, desde logo, matéria de facto, quando
uma questão dessa natureza seja incluída nas conclusões,
não havendo que determinar a sua atendibilidade ou re-
levo no julgamento do recurso, pois que a competência
do tribunal se afere pelo ”quid disputatum” e não pelo
”quid decisum”.

IV — Fazendo-se apelo no recurso a um juízo de facto, ou
seja, um juízo que postula, para a sua formulação, o
recurso a regras gerais de experiência e não à interpretação
de normas ou à sensibilidade jurídica do julgador, in-
cluída está, no mesmo, matéria factual, com as referidas
consequências.

Recurso n.o 18.742, em que são Recorrente a Fazenda Público e
Recorrido João Pimenta e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr.
Coelho Dias.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. A Fazenda Pública, inconformada com a sentença de fls. 39,
proferida em 15 Julho 94, pelo Exm.o Juiz do 4o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância, na qual se anulou o acto de avaliação
dum lote de terreno do impugnante João Pimenta, daquela decisão
veio recorrer para este STA, concluindo, além do mais, o seguinte:

”- que, no presente caso, o termo de avaliação está minimamente
fundamentado (Ac. do S.T.A. de 27/4/83, rec. 2346); art.o 144o, n.o 7
do C.C.P.

- que aquela fundamentação foi suficiente para motivar o desti-
natário a optar pelo recurso contencioso;

- assim, podemos afirmar, com segurança, que o acto administrativo
posto em crise na douta sentença, ora recorrida, está suficientemente
fundamentado, já que o destinatário, com base na fundamentação,
optou pelo recurso.”

1.1. O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste Tribunal, excep-
cionou a incompetência, em razão da hierarquia, do mesmo, para
conhecer do recurso, já que este não tem por fundamento exclu-
sivamente matéria de direito, uma vez que nas respectivas conclusões
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se suscita questão de facto, ou seja, a de saber se existe uma relação
de causa e efeito entre a opção do impugnante pelo recurso do acto
tributário e a suficiência da fundamentação deste, porquanto a solução
dessa questão não depende da interpretação de norma legal, nem
da sensibilidade jurídica do julgador, mas sim da aplicação de regras
gerais de experiência, pelo que o respectivo juízo de valor sobre a
referida matéria expedita, no caso, dos poderes cognitivos deste S.T.A.

1.2. A F.a P.a recorrente pronunciou-se, a fls. 66, no sentido da
improcedência da questão suscitada pelo M.o P.o

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Desde logo, como se impõe - art.o 3o da LPTA - começando

pela análise da excepcionada incompetência, em razão da hierarquia,
deste tribunal.

2.1. Ora, como bem refere o Exm.o Magistrado do M.o P.o, no
seu parecer, da leitura das conclusões de recurso, supratranscritas,
resulta poder afirmar-se quer naquele é colocada questão de facto,
o que determina, só por si, conforme se tem entendido, a incom-
petência deste tribunal, pois que a mesma se afere pelo ”quid dis-
putatum” e não pelo ”quid decisum”, não havendo que determinar
a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no julgamento
do recurso.

É que, na verdade, ao defender nas mencionadas conclusões, que
o acto posto em crise na impugnação está suficientemente funda-
mentado, uma vez que o seu destinatário, com base na fundamentação
daquele, optou pelo recurso, está a F.a P.a recorrente a fazer apelo
a um juízo de facto, a um juízo que demanda, para a sua formulação,
o recurso a regras gerais de experiência e não à interpretação de
normas jurídicas ou à sensibilidade jurídica do julgador, pelo que,
como refere o Exm.o Magistrado do M.o P.o, citando o Prof. Antunes
Varela, quanto à distinção entre os juízos sobre matéria de facto,
estamos, no presente caso, perante matéria factual incluída no recurso,
procedendo, por isso, a excepcionada incompetência deste Tribunal,
em razão da hierarquia.

Efectivamente, compete a esta Secção de Contencioso Tributário
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância quando interpostos com exclusivo fundamento em matéria de
direito - o denominado recurso ”per saltum” - conforme prescreve
o art.o 32o, 1, b), do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra
do conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superior,
que é, no caso, o Tribunal Tributário de 2a Instância - art.o 41o,
1, a) daquele diploma, e 167o, do CPT.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, àquele tribunal de 2a instância, e não
a este STA.

3. Pelo exposto, declara-se este Tribunal incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional.

Sem custas (art.o 2 da Tabela).

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, Lopes de Sousa.
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Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Prescrição do procedimento
judicial. Prosseguimento do processo para que se conheça
do imposto e dos juros compensatórios nele reclamados.

Doutrina que dimana da decisão:

Ainda que se declare extinto, por prescrição, o procedimento
judicial quanto à infracção nele acusada, o processo de
transgressão regulado no C.P.C.I. deve, nos termos das per-
tinentes disposições do mesmo diploma e dos diversos có-
digos fiscais, prosseguir seus termos no tribunal, a fim de
que se conheça do imposto e dos juros compensatórios re-
clamados na acusação.

Recurso n.o 18.814 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Jorge Manuel Pires Antão da Cruz e de que foi RELATOR o
Exmoo. Conso. Dro. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

No presente processo ordinário de transgressão, a Fazenda Pública
deduziu acusação contra Jorge Manuel Pires Antão da Cruz, residente
na Avenida da República, 15, Parede, imputando-lhe a violação dos
artigos 91o e 115o, 5, do Código da Sisa, por isso que pedida a sua
condenação no pagamento da multa de 80.000$00, da sisa devida
— 322.412$00 — e dos juros compensatórios de 81.405$00.

Na decisão final de fls. 26, o Mmo. Juiz do 5o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, após julgar extinto, por pres-
crição, o procedimento judicial, ordenou a remessa dos autos à Re-
partição de Finanças competente, para os efeitos tidos por conve-
nientes quanto à cobrança do imposto que for devido.

Inconformada quanto a esta segunda parte da decisão, vem até
nós a Fazenda Pública, extraindo da alegação de recurso as seguintes
conclusões:

I — A multa fixada nos autos encontra-se prescrita;
II — Por força do disposto no código a que o imposto respeita

e ainda no art.117o do C.P.C.I., o imposto e juros compensatórios
foram liquidados nos autos, cumulativamente com a multa;

III — O processo de transgressão é um todo, quer compreenda
apenas a multa, quer compreenda imposto, juros compensatórios e
multa, cumulativamente;

IV — O Juiz “a quo” violou o dever legal de condenar nos autos
o arguido no pagamento do imposto e juros compensatórios, pre-
judicando a perfeição do acto tributário de liquidação, que no caso
concreto fixa a sua eficácia na aplicação da alínea a) do artigo 104o

do C.P.C.I.;
V — Foi violada a norma contida no artigo 117o do C.P.C.I.
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, tendo o

Exmoo. Procurador-Geral-Adjunto emitido parecer no sentido do pro-
vimento do recurso.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
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A questão objecto do presente recurso per saltum traduz-se em
saber se, prescrito o procedimento judicial pela transgressão imputada
ao arguido na acusação, o processo deve prosseguir em vista da ar-
recadação do imposto e juros compensatórios reclamados pela Fa-
zenda Pública.

Ora, como uniformemente vem sendo decidido por esta Secção
do S.T.A., embora prescrito o procedimento judicial quanto à infracção
nele acusada, o processo de transgressão fiscal deve prosseguir os
seus termos para que se conheça do imposto e eventuais juros com-
pensatórios nele reclamados.

E, com efeito, é o que inequivocamente resulta das pertinentes
normas fiscais (cfr. artigos 116o e 170o do Código da Sisa, 103o do
Código do Imposto Complementar, 89o do Código do Imposto de
Capitais, 74o do Código do Imposto Profissional, 30o do Regulamento
do Imposto sobre Veículos, 34o do Regulamento do Imposto de Com-
pensação, § 2o do artigo 219o do Regulamento do Imposto de Selo,
e 104o, a), 105o 117o, 126o, 138o e 139o do C.P.C.I.), nos termos
das quais, ainda que extinto o procedimento judicial para aplicação
da multa, deve instaurar-se ou mandar-se prosseguir o processo de
transgressão para a “exigência” ou “arrecadação” do imposto devido.

Contrariamente ao entendido pelo Mmo. Juiz “a quo”, a cessação
do procedimento judicial referida no artigo 115o do C.P.C.I. repor-
ta-se, assim e apenas, à infracção perseguida no processo de trans-
gressão, não abrangendo o imposto e eventuais juros compensatórios
nele “liquidados”. Em relação a ambos, o processo consubstancia uma
“acção de condenação” que visa definir a obrigação do seu pagamento
pelo contribuinte faltoso e que, face à sua natureza jurisdicional, não
pode correr termos na Repartição de Finanças (cfr. A. Xavier, As-
pectos Fundamentais do Contencioso Tributário, pág.116; Cardoso
da Costa, Manual de Direito Fiscal, pág.320; e Sá Gomes, Direito
Penal Fiscal, C.T.F., Cadernos, 128, pág.405).

Pelo exposto, acordam em revogar a decisão recorrida e em ordenar
o prosseguimento do processo no tribunal “a quo”, a fim de que
se conheça do imposto de sisa e juros compensatórios atinentes, re-
clamados na acusação.

Nos termos em que se dá provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Extinção do procedimento ju-
dicial. Prescrição. Prosseguimento dos autos no Tribunal
para se conhecer do imposto neles “liquidado”.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Em processo de transgressão, regulado no CPCI, ainda
que se declare extinto o procedimento judicial, por pres-
crição, quanto à infracção nele perseguida, deve conhe-
cer-se do imposto e eventuais juros compensatórios no
mesmo “liquidados” e exigidos ao infractor prosseguindo
o processo seus termos, no tribunal, para tal efeito.

II — Tal procedimento é inequivocamente imposto pelas ati-
nentes normas processuais daquele diploma e pelos di-
versos códigos fiscais.

Recurso no 18.816, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Alfredo Isidro e de que foi Relator o Exmo Cons.o Dr.
Coelho Dias.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. A Fazenda Pública recorre da decisão de fls. 27, proferida nestes
autos de transgressão contra Alfredo Isidro, na qual se julgou extinto,
por prescrição, o procedimento judicial, concluindo, em síntese, na
respectiva alegação, que, embora se encontra prescrito o procedimento
para aplicação da multa, deve o processo seguir seus termos para
arrecadação do imposto e juros compensatórios nele liquidados con-
juntamente com aquela, tendo o M.o Juiz violado o disposto nos
arts.o 104o, do CPCI, e 117o do mesmo diploma.

1.1. Sem contra-alegações, subiram os autos a este STA e, aqui,
emitiu o Exm.o Magistrado do M.o P.o parecer no sentido do pro-
vimento do recurso.

1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Conforme vem decidindo, uniformemente, este Tribunal, pres-

crito o procedimento judicial quanto à infracção, o processo de trans-
gressão deve prosseguir para se conhecer do imposto e eventuais
juros compensatórios nele exigidos.

Entendimento este, aliás, claramente imposto pelas atinentes nor-
mas fiscais - art.o 104o, a), 105o, 117o, 126o, 138o e 139o do CPCI,
e disposições de diversos códigos, tais como os arts.o 116o e 170o,
do C. Sisa, 103o, do CI Complementar, 89o do CI Capitais, 74o do
CI Profissional, e, ainda arts. 34o e 30o dos Regulamentos Imp. Com-
pensação e Sobre Veículos; o processo de transgressão era instaurado,
também, em tais casos, para obter a condenação no pagamento do
imposto em falta, e ainda que extinto o procedimento para aplicação
da multa, prosseguia seus termos para “arrecadação” daquele, como
sucede, aliás, na hipótese dos autos, em que está em causa falta de
pagamento de imposto de compensação.

A cessação do procedimento judicial reportava-se, apenas, à in-
fracção perseguida nos autos, porquanto o processo de transgressão,
no tocante ao imposto, consubstanciava um processo declarativo, uma
acção de condenação, visando definir a obrigação do seu pagamento
pelo contribuinte faltoso, de natureza jurisdicional, portanto, e que,
consequentemente, não podia, nem pode, correr termos na repartição
de finanças, devendo, assim, haver uma pronúncia incidente sobre
o pedido de condenação no imposto e juros compensatórios, quando
exigidos, muito embora se declare extinto o procedimento judicial
quanto à infracção (cfr. A. Xavier, “Aspectos Fundamentais do Con-
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tencioso Tributário”, pg. 116, Cardoso da Costa, “Curso ...”, pág. 320,
Sá Gomes, “Direito Penal Fiscal”, C.T.F., Cadernos, 128, pg. 405,
Laurentino Araújo, “Processo de Transgressão”, pgs. 14 e 85, Ruben
de Carvalho e Rodrigues Pardal, “CPCI, Anot.”, pg. 128, nota 1,
e A. de Sousa e Silva Paixão, “CPCI, Com. e Anot.”, 2a Ed., pgs. 334
e segs).

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso, revoga-se, em
parte, a decisão recorrida e ordena-se o prosseguimento dos autos,
no Tribunal “a quo”, para se conhecer do imposto neles exigido.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — José João Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Silva Figueiredo. — Fui
presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Prescrição do procedimento judicial.
Pagamento voluntário do imposto sobre veículos nos termos
do artigo 29o do respectivo Regulamento.

Doutrina que dimana da decisão:

Prescrito o procedimento judicial por infracção ao artigo 20o

do Regulamento do Imposto sobre veículos e revelando os
autos o pagamento do imposto nos termos do artigo 29o

do mesmo diploma, impõe-se o arquivamento dos autos.

Recurso n.o 18.817 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Jorge Manuel Calheiros Albuquerque e de que foi RELATOR
o Exmoo. Conso. Dro. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

No presente processo sumário de transgressão contra Jorge Manuel
Calheiros Albuquerque, residente na Rua Raul Proença, 63 - 5o F.,
em Oeiras, o Mmo. Juiz do 5o Juízo do Tribunal Tributário de 1a

Instância de Lisboa, após julgar extinto, por prescrição, o procedi-
mento judicial pela infracção que deu origem aos autos, ordenou
a remessa destes “à Repartição de Finanças competente, para os efei-
tos tidos por convenientes quanto à cobrança do imposto que for
devido”.

Discordando desta segunda parte da decisão, dela recorre a Fazenda
Pública, rematando a atinente alegação com o seguinte quadro
conclusivo:

I - A multa fixada nos autos encontra-se prescrita;
II - Por força do disposto no respectivo código a que o imposto

respeita e ainda no artigo 117o do C.P.C.I., o imposto e juros com-
pensatórios foram liquidados nos autos, cumulativamente com a multa;
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III - O processo de transgressão é um todo, quer compreenda apenas
a multa, quer compreenda impostos, juros compensatórios e multa
cumulativamente;

IV - O Juiz “a quo” violou o dever legal de condenar nos autos
o arguido no pagamento do imposto e juros compensatórios, pre-
judicando a perfeição do acto tributário liquidação e que no caso
concreto fixa a sua eficácia na aplicação da alínea a) do art.104o

do C.P.C.I.;
V - Foi violada a norma contida no art.117o do C.P.C.I.
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, tendo o

Exmoo. Magistrado do Ministério Público se pronunciado no sentido
de que o recurso merece provimento.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Como se vê do auto de notícia, a infracção imputada ao arguido

é a do artigo 20o do Regulamento do Imposto Sobre Veículos, apro-
vado pelo artigo 1o do Decreto-Lei no 143/78, de 12/VI aposição
de dístico modelo 4 em veículo diferente daquele a que respeita.

Segundo o artigo 19o do mesmo Regulamento “é facultado ao trans-
gressor pagar o imposto em falta e a respectiva multa no acto da
verificação da infracção (...)”.

Desta faculdade usou o arguido, conforme é revelado pelo do-
cumento autêntico de fls. 3. E o imposto, no montante de 2.230$00,
veio a dar entrada nos cofres do Estado em 6 de Janeiro de 1989,
ut doc. auto. de fls.6.

Destarte, o que se impunha ao Mmo. Juiz “a quo”, após julgar
extinto, por prescrição, o procedimento judicial pela referida trans-
gressão, era reconhecer o sobredito pagamento e, por tudo, ordenar
o arquivamento dos autos.

Não, como pretende o Exmoo. R.F.P., condenar o arguido no pa-
gamento do imposto e juros compensatórios. Estes, aliás, não devidos
in casu, nem, por isso, reclamados no processo.

Pelo exposto, acorda-se em dar parcial provimento ao recurso, re-
vogando-se a ordem de remessa dos autos à Repartição de Finanças
constante da decisão em apreço e ordenando o arquivamento dos
mesmos.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pinho.

Acórdão de 25 de Janeiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão — sua instauração e permanência co-
mo tal.

Doutrina que dimana da decisão:

Em face do disposto nos art.o 2.o e 5.o, n.o 2, do Dec.-Lei
n.o 20-A/90, de 15 de Janeiro, e art.o 11.o, parte final, do
Dec.-Lei n.o 154/91, de 23 de Abril, não obstante a entrada
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em vigor quer no RJIFNA quer do CPT, deve ainda ser
instaurado processo de transgressão, regulado no CPCI,
quanto a factos praticados anteriormente ao início daquela
vigência.

Recurso n.o 18 819. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Manuel
Lima de Almeida; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

A Fazenda Pública recorre do despacho do Mmo Juiz do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa (5.o Juízo), proferido em 30
de Janeiro de 1992 e a fls. 18 do presente processo de transgressão,
que, após julgar extinto, por prescrição, o procedimento judicial, or-
denou a remessa dos autos ”à Repartição de Finanças competente,
para os efeitos tidos por convenientes quanto à cobrança do imposto
que for devido” (sic).

Na alegação de recurso, está patente o quadro conclusivo que se
dá aqui como integrado e cujo remate é o de que ”. . .deve o despacho
recorrido ser revogado, ordenando-se a condenação do arguido no
pagamento do imposto e juros compensatórios como é de inteira
Justiça”.

Não houve contra-alegação.
O Exmo Procurador-Geral-Adjunto foi de parecer que, conforme

jurisprudência pacífica neste STA e que, pela sua bondade, é de man-
ter, o recurso merece provimento.

Com os vistos de lei, o processo vem à conferência para decisão.
E decidindo.
Os presentes autos de transgressão foram instaurados em 8 de Fe-

vereiro de 1985 e têm por base auto de notícia levantado, no dia
imediatamente anterior àquele, contra Manuel Lima de Almeida, a
quem era imputada a prática de três infracções, por falta de pagamento
do imposto de compensação relativo aos 2.o, 3.o e 4.o trimestres de
1984, na importância ali assinalada, para efeitos da respectiva
condenação.

Ora, como bem salientam Alfredo José de Sousa e José da Silva
Paixão (in ”Código de Processo Tributário”, Comentado e Anotado,
pag. 350), actualmente nunca há possibilidade de o processo de con-
tra-ordenação servir também para a liquidação de impostos, apenas
ou cumulativamente com a aplicação de sanções.

E daí que só a permanência destes autos como ”processo de trans-
gressão” permita a arrecadação, aqui, do imposto em causa.

Acresce que o art.o 2.o do Dec.-Lei n.o 20-A/90 dispõe:
”As normas, ainda que de natureza processual, do Regime Jurídico

das Infracções Fiscais não Aduaneiras só se aplicam a factos praticados
posteriormente à entrada em vigor do presente diploma” (ou seja,
4 de Fevereiro de 1990, pois tal Decreto-Lei, não obstante datado
de 15 de Janeiro, apenas foi publicado em suplemento ao ”Diário
da República” distribuído em 30 de Janeiro de 1990).

E o art.o 5.o, n.o 2, do mesmo diploma, estabelece:
”Mantêm-se em vigor as normas do direito contra-ordenacional

anterior até que haja decisão, com trânsito em julgado, sobre as trans-
gressões praticadas até à data da entrada em vigor do presente
diploma”.



294

Do exposto resulta que o processo das contra-ordenações fiscais
— regulado no art.o 52 do RJIFNA — só se aplica ”a factos pra-
ticados”, que o mesmo é dizer, a ilícitos cometidos posteriormente
a 4 de Fevereiro de 1990, data do início de vigência do citado Dec.-lei
n.o 20-A/90, mantendo-se em vigor as normas do direito contraven-
cional anterior relativamente às transgressões até então verificadas.

Por conseguinte, não obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA
quer do CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no Código de Processo das Contribuições e Impostos, quanto
a factos praticados anteriormente ao início daquela vigência.

O que equivale a concluir no sentido da legalidade da instauração
do presente processo de transgressão que, assim, deverá prosseguir
seus regulares termos, no tribunal ”a quo”, se bem que apenas para
apreciação do pedido de condenação no imposto em causa, dada
a decisão já transitada, atinente à extinção, por prescrição, do pro-
cedimento judicial.

Consequentemente, procedendo a tese da recorrente, Fazenda Pú-
blica, o despacho sob censura não poderá manter-se.

Nesta conformidade, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido, na parte posta em crise, o qual
deverá ser substituído por outro de harmonia com o ora decidido.

Sem custas.

Lisboa, 25 de Janeiro de 1995. — Manuel Santos Serra (rela-
tor) — Abílio Bordalo — Agostinho Castro Martins. — Fui presente,
Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Recurso
de decisão jurisdicional. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é abso-
lutamente, em razão da hierarquia, incompetente para
conhecer do recurso “per saltum” de decisão do Tribunal
Tributário de 1a instância se não tem como fundamento
exclusivo matéria de direito, por força do art. 32o no 1
alín. b) do ETAF.

II — Se no quadro conclusivo das alegações se discute a ac-
tividade de uma sociedade para efeitos de qualificação
de sujeito passivo de IVA, o fundamento de recurso versa
também sobre questão de facto.

III — Em tal situação, é competente para do recurso conhecer
o Tribunal Tributário de 2a instância nos termos do
art. 41o no 1 alín. a) do ETAF.
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Recurso n.o 12 745 em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrida Helena e Guimarães, Lda. Relator o Juiz Conselheiro Abílio
Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Nos presentes autos de execução fiscal contra a “Firma Rolim Lda.”,
identificada nos autos, foi vendido à proponente Helena e Guimarães
Lda., por proposta em carta fechada, o direito ao arrendamento e
trespasse do armazém e 1o andar do prédio e bens móveis, como
consta do auto de penhora e do auto de abertura das propostas.

Depositado 1/3 do valor do bem adquirido veio a adquirente, através
do requerimento de fl. 20, requerer, para efeitos de não tributação
da referida aquisição em IVA, que fosse considerada sujeito passivo
de imposto sobre valor acrescentado.

O Representante da Fazenda Pública (REP), inconformado com
o deferimento da pretensão da requerente, veio interpor recurso “per
saltum” para este Supremo Tribunal cujas alegações concluiu da se-
guinte forma:

– Não é pelo facto da aquisição do direito ao trespasse e arren-
damento penhorado nos presentes autos que a requerente se torna
sujeito passivo de IVA.

– A requerente já é sujeito passivo de IVA pela actividade com
que se encontra matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto, conforme atesta a certidão junta aos autos e que não é
a mesma que vinha sendo exercida nas instalações adquiridas.

– Fazendo a norma do no 4 do art. 3o do CIVA depender a qua-
lificação de sujeito passivo de imposto do facto aquisição e para o
exercício da sua actividade, para considerar a transmissão não sujeita
a IVA, não pode a requerente, já anteriormente sujeito passivo, por
actividade diversa considerar-se não sujeito para este efeito.

Deve, pois, substituir-se o despacho recorrido, por outro, que em-
bora reconhecendo a qualidade de sujeito passivo de IVA da re-
querente, porque já o era, não reconheça a venda judicial efectuada
como situação não sujeita a imposto sobre o valor acrescentado nos
termos do art. 3o no 4 por lhe faltarem os pressupostos de que faz
depender a sua aplicação, obrigando a adquirente a efectuar o pa-
gamento do imposto que se mostra devido.

Termina pedindo se julgue procedente o recurso e se indefira o
requerimento da Helena e Guimarães Lda. no que se refere à não
sujeição a imposto sobre o valor acrescentado.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de que o recurso não se funda exclusivamente em matéria de
direito pelo que deve declarar-se a incompetência deste STA em razão
da hierarquia.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Começa-se pela excepção de incompetência deduzida pelo Ex.mo

Magistrado do Ministério Público, a qual logra prioridade em virtude
de a competência dos Tribunais ser questão de ordem pública e o
seu conhecimento proceder o de outra matéria (art. 3o da LPTA
“ex vi” alín. b) do art. 2o do CPT).

Trata-se de incompetência absoluta, em razão da hierarquia, que
pode ser arguida pelas partes e deve ser suscitada oficiosamente pelo
Tribunal em qualquer estado do processo enquanto não houver sen-
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tença com trânsito em julgado proferida sobre o fundo da causa
(arts. 101o e 102o do CPC “ex vi” do art. 169o do CPT).

A apreciação de tal questão passa, naturalmente, pela análise das
conclusões da alegação já que é através delas que o recorrente opera
a delimitação objectiva do recurso, em conformidade, aliás, com o
entendimento jurisprudencial pacífico apoiado no disposto nos
arts. 684o no 3 e 690o no 3 do CPC, com vista a determinar se no
recurso se discute ou põe em causa matéria de facto, caso em que
será competente o Tribunal Tributário de 2a instância ou se, pelo
contrário, o objecto do recurso envolve tão-somente a mera inter-
pretação e aplicação das regras de direito pertinentes, isto é, se o
fundamento do recurso é exclusivamente matéria de direito, caso em
que é competente o STA.

Da simples leitura do quadro conclusivo extrai-se que a matéria
ali vertida não se cinge à discussão do aspecto jurídico questionando-se
matéria de facto.

Vejamos.
O recorrente centra a sua discussão à volta da actividade da ad-

quirente com vista à qualificação de sujeito passivo de IVA.
Expressões como “a requerente já é sujeito passivo de IVA pela ac-

tividade com que se encontra matriculada” e que “não é a mesma
que vinha sendo exercida nas instalações adquiridas” e “não pode a
requerente, já anteriormente sujeito passivo, por actividade diversa con-
siderar-se não sujeito para este efeito”, contidas nas conclusões 2a e
3a envolvem claramente matéria de facto cuja apreciação e julgamento
compete ao tribunal competente e que, no caso, é o Tribunal Tributário
de 2a instância que conhece de facto e de direito face ao disposto
no art. 39o do ETAF.

Com efeito, apurar e decidir qual a actividade da requerente/ad-
quirente e saber se tal actividade é a mesma ou diferente daquela
que, segundo o recorrente, vinha sendo exercida nas instalações ad-
quiridas – porque de realidades de facto se trata – é tarefa que não
cabe na competência do STA, que no caso funciona como Tribunal
de revista face ao disposto no art. 21o no 4 do ETAF.

Este juízo sobre o objecto do recurso sai reforçado pela circun-
stância de no despacho recorrido não se encontrar rasto sobre tal
matéria que vem questionada.

Outra questão que não cabe nos poderes de cognição do STA
será a de saber se as questões de facto postas no recurso são pertinentes
ou não à decisão de direito.

Esse desiderato há-de ser conseguido pelo Tribunal competente
para do recurso conhecer.

Daqui decorre, em conformidade com o disposto nos arts. 21o no 4,
32o no 1 alín. b) e 41o no 1 alín. a) do ETAF, em consonância com
o art. 167o do CPT, que a Secção de Contencioso Tributário do STA
não é, pois, competente para do recurso conhecer, sendo competente
o Tribunal Tributário de 2a instância.

Procede, pois, a suscitada questão prévia de incompetência deste
Tribunal.

Face ao exposto, acorda-se em declarar absolutamente incompe-
tente, em razão da hierarquia, o Supremo Tribunal Administrativo,
cabendo essa incompetência para do recurso conhecer ao Tribunal
Tributário de 2a instância.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Abílio Madeira Bordalo-Re-
lator — Domingos Brandão de Pinho — Júlio Ferreira Tormen-
ta. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Caducidade do direito à liquidação. Impugnação judicial. In-
viabilidade de conhecimento em execução fiscal.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A caducidade do direito à liquidação de impostos é fun-
damento de impugnação judicial da respectiva liquidação
enquanto arguida de ilegalidade concreta.

II — Em processo de execução fiscal, na vigência do CPCI,
é vedado conhecer se a dívida exequenda foi devidamente
liquidada.

Recurso no 16 561. Recorrente: Câmara Municipal de Lisboa; Re-
corrida: Metra — Instituto Particular de Medicina do Trabalho Lda;
Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam, na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Nos autos de execução fiscal para cobrança coerciva do imposto
de comércio e indústria referente aos exercícios de 1975 e 1976, a
correr seus termos no 11o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa, sendo exequente a Câmara Municipal de Lisboa e exe-
cutado o Metra-Instituto Particular de Medicina do Trabalho Lda.
foi proferida sentença em 26/2/93 mediante a qual foi julgada extinta
a execução por caducidade do direito à liquidação do imposto em
causa e ordenado o arquivamento dos autos.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público juntou daquele Tribunal
pronunciou-se previamente à decisão sobre a não ocorrência da pres-
crição do imposto.

A decisão recorrida assentou na consideração de que a apreciação
da caducidade do direito à liquidação é oficiosa por ser matéria ex-
cluída da disponibilidade das partes e já havia decorrido o prazo
de cinco anos quando se efectuou a liquidação.

Inconformada com tal decisão, a Câmara Municipal de Lisboa in-
terpôs o presente recurso “per saltum” para este Supremo Tribunal,
tendo apresentado alegações com o seguinte quadro conclusivo:

1 -A contagem do prazo de caducidade do direito de liquidação
do imposto em causa inicia-se após o apuramento da colecta da con-
tribuição industrial — arto 259o do CC conjugado com o arto 685o

do CA e 94o do Código da Contribuição Industrial;
2 -A caducidade da dívida exequenda só poderia ter sido conhecida

oficiosamente, se estivéssemos em presença da matéria excluída da
disponibilidade das partes - arto 331o no 1 do Código Civil;

3 -Não se verificando no caso “sub judice” tal indisponibilidade,
atenta a natureza da relação jurídica substancial e a interpretação
teleológica do arto 94o do Código da Contribuição Industrial;

4 - A cadudicidade teria de ser alegada pela parte a quem aproveita,
nos termos do arto 303o do Código Civil, aplicável por força do no 2
do arto 333o do mesmo diploma;

5 - E ao não ser possível a sua alegação no âmbito de uma execução
fiscal - arto 176o do CPCI.
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6 - O seu conhecimento só poderia ter lugar em sede de acção
de impugnação;

7 - Razão pela qual, a sentença recorrida violou, assim, as dis-
posições constantes do arto 303o, 329o e 333o no 2 do Código Civil
e arto 176o do Código das Contribuições e Impostos e arto 685o do
Código Administrativo.

Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se
a douta sentença recorrida.

O M.mo Juiz da 1a instância proferiu despacho de sustentação
apoiado em jurisprudência que mencionou.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu
douto parecer no sentido de que o recurso merece provimento, sus-
tentando que a oficiosidade do conhecimento de caducidade do direito
de liquidar, consagrada no arto 333o do Código Civil, é possível em
impugnação judicial mas não o é na execução por o proibir o arto 176o

alín. a) do CPCI, bem como o arto 286o alín. a) do CPT já que
saber se o direito a realizar determinada liquidação caducou ou não
é apreciar a legalidade concreta dessa liquidação.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como flui do relatado, a decisão recorrida teve lugar em processo

de execução fiscal.
O M.mo Juiz julgou extinta a instância por caducidade do direito

à liquidação do imposto de comércio e indústria e fê-lo, oficiosamente,
sem qualquer impulso processual das partes nesse sentido.

Contrapõe a recorrente a tese da inoficiosidade do conhecimento
da caducidade, carecendo, por isso, da alegação da parte.

Sustenta ainda não ser possível tal alegação no âmbito da execução
fiscal pelo que o conhecimento da caducidade só pode ter lugar em
sede de acção de impugnação.

É também esta a posição defendida pelo Ex.mo Procurador-
-Geral-Adjunto.

Entre as questões suscitadas no presente recurso avulta sobrema-
neira a que se prende com a de saber se pode conhecer-se da ca-
ducidade no processo de execução fiscal.

Questão esta que se afigura prioritária uma vez que, logrando pro-
cedência, prejudica o conhecimento da oficiosidade da caducidade
do direito à liquidação.

Vejamos.
Como é sabido, a liquidação é o acto tributário que encerra o

processo administrativo fiscal e que define o conteúdo das posições
jurídicas do Estado e do contribuinte, concretizando para o primeiro
o direito a receber uma prestação pecuniária de determinado mon-
tante, e para o segundo o dever de a prestar (Curso de Direito Fiscal
2a edição de Cardoso da Costa, pág. 414).

Acto tributário que, praticado por autoridade fiscal competente,
em razão da matéria, é definitivo quanto à fixação dos direitos do
contribuinte, sem prejuízo da sua eventual revisão ou impugnação
nos termos do Código de Processo das Contribuições e Impostos,
ao tempo em vigor (arts. 3o e segs., hoje arts. 18o, 19o alín. c), 23o,
118o e 123o do Código de Processo Tributário).

Uma vez notificada a liquidação poderá o contribuinte accionar
os meios graciosos da reclamação ou deduzir impugnação judicial
com o fim de obter a anulação total ou parcial, com os fundamentos
previstos no arto 5o do CPCI, ou seja, com base em incompetência,
vício de forma, inexistência dos factos tributários ou qualquer outra
ilegalidade.

299

A caducidade do direito à liquidação de impostos é fundamento
de impugnação judicial da respectiva liquidação, enquanto arguida
de ilegalidade concreta ao abrigo dos arts. 5o e 89o do CPCI.

Daí que pudesse ser alegada em processo de impugnação judicial.
Nos termos do arto 145o parágrafo único do CPCI, vigente ao tempo

da ocorrência dos factos tributários e da liquidação a que respeitam
os autos, é vedado conhecer na oposição à execução fiscal se a dívida
exequenda foi devidamente liquidada.

Também o arto 236o do CPT, que corresponde ao art. 145o do
CPCI, versa sobre matéria excluída do âmbito da execução fiscal,
dispõe que o processo de execução fiscal não abrange o conhecimento
da legalidade da liquidação das dívidas por ele cobradas, salvo as
exepções previstas neste Código.

Significa que, resalvadas as excepções previstas no CPT - entre
as quais não se conta a caducidade - em processo de execução fiscal
nunca se pode discutir se a dívida exequenda foi bem ou mal liquidada
pelos serviços fiscais competentes.

Isto é assim também nos casos em que a dívida exequenda tiver
sido liquidada por outras entidades que não os serviços dependentes
da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, como é o caso dos
autos, em que continua a ser vedado na execução fiscal conhecer
se a mesma foi bem ou mal liquidada.

É o que decorre também do parágrafo único do art. 176o do CPCI
(cfr. anotação ao art. 145o do CPCI 2a edição de Alfredo José de
Sousa e Silva Paixão) e do art. 286o do CPT.

Resulta do exposto que o conhecimento da caducidade só é viável
em sede de impugnação judicial na qual se permite a apreciação
de qualquer ilegalidade mas já não em processo de execução fiscal
por falta de fundamento legal.

O M.mo Juiz ao fazê-lo no processo de execução violou os nor-
mativos supramencionados.

Prejudicada fica, assim, a questão da oficiosidade do conhecimento
da caducidade do direito à liquidação já que, fosse qual fosse a solução,
nada adiantaria para a decisão.

A sentença recorrida não pode, pois, manter-se na ordem jurídica.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso

e revogar a sentença recorrida.
Sem custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (re-
lator) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando Santos Ser-
ra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Recurso no 16.734, em que é Recorrente a Câmara Municipal de
Lisboa, Recorrido Albano Dias Soares, em que foi Relator o
Exmo Conso Dr. Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Inconformada com a decisão do Mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância proferida nuns autos de execução fiscal instaurados
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contra Albano Dias Soares e na qual julgou aquele mesmo Tribunal
incompetente, em razão da matéria para proceder à cobrança coerciva
de dívida proveniente de ocupação de imobiliários, veio daquela re-
correr e directamente para este Tribunal, a Câmara Municipal de
Lisboa e em cujas alegações sustenta e conclui que no caso concreto
não se está perante uma situação de contrato de arrendamento, não
sendo a dívida exequenda uma renda emergente de contrato civil,
mas uma verdadeira taxa decorrente da utilização individual e vo-
luntária, por um particular, de um bem municipal que se lhe encontra
afecto. Daí pois a competência do Tribunal Tributário nos termos
dos artigos 37 e 144 do C.P.C.I., 62 do D.L. 129/84, 17o da Lei 1/79
e 22 da Lei 1/87, preceitos que assim teriam sido infringidos pela
decisão recorrida.

O Exmo Magistrado do Mo Po, no seu parecer pronunciou-se no
sentido.

Cumpre decidir.
Fundamentou-se em suma a decisão recorrida, na apontada de-

claração de incompetência, na circunstância de não se estar perante
uma taxa mas face a uma receita não tributária, sendo certo que
a natureza tributária, a receitas fiscais ou parafiscais.

Nos termos do artigo 62 no 1 alínea c) do ETAF, compete aos
Tribunais Tributários de 1a Instância conhecer da cobrança coerciva
de divisas a pessoas de direito público, nos casos previstos na lei.

E dispõe por sua vez o artigo 22 no 5 da Lei 1/87, Lei das Finanças
Locais, que compete aos Tribunais Tributários de 1a Instância a co-
brança coerciva de dívidas às autarquias locais, proveniente de im-
postos, derramas, taxas e encargos de mais-valias.

Assente que tal competência, e nem sequer tal vem questionado,
se fica para a cobrança de dívidas de índole fiscal ou parafiscal -a
tal atributo não escapam os “outros rendimentos” que o Decreto-Lei
no 165/79 referia no seu artigo 4o - o problema dos autos é o de
saber se a dívida exequenda logra enquadramento no elenco daqueles
afluxos patrimoniais de natureza tributária, pois só na afirmativa se
encontra alcançada a falada competência executiva.

Para tal dilucidação haverá que ter presente a natureza do facto
constitutivo da obrigação cujo cumprimento se pede em via executiva,
pois só aquelas que se traduzem no correlato, autoritariamente im-
posto, de uma prestação de actividade pública ou de uma utilização
de bens do domínio público, logram alcançar a dita natureza tributária,
que é afastada sem dúvida de uma obrigação resultante de uma relação
jurídica a que falta aquele elemento publicista do domínio ou do
serviço prestado.

Ora, a decisão recorrida, em sede factual, e com recurso ao exibido
pelo título executivo, apenas indica que a dívida exequenda respeita
a ocupação de imobiliários o que, como resulta do que anteriormente
se deixou dito, não consente uma aferição dos índices de competência
do Tribunal Tributário, já que tal expressão nada esclarece sobre
a génese da dita ocupação de imobiliários e a natureza do domínio
a que os mesmos estão sujeitos.

Tudo pois a impor, como necessária, uma ampliação da matéria
de facto.

Termos em que, e ao abrigo do disposto nos artigos 729 e 730
no 1 do C. Processo Civil, se acorda em revogar a decisão recorrida
para que, colhidos os pertinentes elementos de facto se profira nova
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decisão tendo-se presente o apontado regime jurídico, assim se pro-
vendo o recurso.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Fi-
lipe Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso de decisão do chefe da Repartição de Finanças no
processo de execução fiscal (art. 355.o do CPT). Despacho
judicial que não admitiu o recurso. Natureza judicial deste
despacho. Recorribilidade. Prazo judicial.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A decisão do Chefe da Repartição de Finanças, proferida
no processo de execução fiscal, que afecte os direitos e
interesses legítimos do executado, é um acto adminis-
trativo, recorrível nos termos do art. 355.o do CPT.

II — O despacho judicial que não admitiu o recurso daquela
decisão tem natureza idêntica à de despacho de rejeição
de recurso contencioso ou de indeferimento liminar de
petição e por isso é susceptível de recurso jurisdicional.

III — O prazo de recurso jurisdicional do despacho judicial
referido em II é um prazo processual ou judicial ao qual
se aplica o disposto no n.o 3 do art. 144.o do CPC ex
vi arts. 357.o e 169.o do CPT.

Recurso n.o 16 741. Recorrentes: Manuel Passos Rodrigues da Cunha
Teixeira e Beatriz da Conceição Gomes Teixeira; Recorrida: Fa-
zenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Nos autos de execução fiscal a correr termos na Repartição de
Finanças de Viana do Castelo contra a executada Viana Elegante
Confecções Lda. foi penhorado, como verba única, o direito ao tres-
passe e arrendamento das instalações onde a firma da executada exerce
a actividade fábrica de confecções e máquinas, como consta do auto
de penhora de fl. 8 e 9 cujo teor aqui se dá como inteiramente
reproduzido.

Após a publicitação, nos termos legais, da venda por negociação
particular, Manuel de Passos Rodrigues da Cunha Teixeira e esposa
Beatriz da Conceição Gomes Teixeira dirigiram requerimento ao Che-
fe da Repartição de Finanças competente nos termos do art. 256.o
do Código de Processo Tributário pedindo a ”suspensão da penhora”
relativa ao referido direito de trespasse e arrendamento invocando
para tanto a sua qualidade de legítimos proprietários e o facto de
terem instaurado ”acção judicial de despejo contra a sociedade por
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quotas Viana Elegante Confecções Lda. com fundamento em incum-
primento contratual”, juntando cópia da petição inicial.

O Chefe da Repartição de Finanças, sem que tenha tomado decisão
em sentido positivo ou negativo, (embora denunciando indeferimento)
proferiu o seguinte despacho que foi notificado aos requerentes:

”A anunciada acção de despejo não implicará com a venda do direito
penhorado tanto mais que o fundamento da acção de despejo se reporta
à falta de pagamento de rendas desde Maio do ano em curso e a dívida
à Segurança Social é anterior — 1989, 1990 — e não só goza de privilégio
mobiliário e imobiliário — Dec.lei 103/80 de 9 de Maio — arts. 10.o
e 11.o como tem a seu favor penhora anterior. Notifique-se”.

Deste despacho os requerentes interpuseram recurso para o Tri-
bunal Tributário de 1ª instância de Braga/Viana do Castelo cujas
alegações e conclusões se resumem ao seguinte:

A penhora do estabelecimento industrial titulado pela sociedade
introduz apenas limitações na esfera jurídica da executada, deixando
intocada a posição dos seus senhorios, ora recorrentes; apesar da
penhora mantêm os recorrentes direito às rendas; não sendo pagas
reconhece-se aos senhorios o direito de accionar judicialmente a so-
ciedade arrendatária; a pendência de uma acção de despejo rela-
tivamente ao direito de arrendamento penhorado é suficiente fun-
damento para a suspensão da execução relativamente ao direito de
arrendamento até ao trânsito da sentença que decida a acção ins-
taurada pelos recorrentes contra a dita sociedade, ora executada.

O M.mo Juiz proferiu o seguinte despacho:
”O recurso judicial, nos termos do art. 355.o do CPT é prerrogativa

exclusiva do executado, posição não ocupada pelos recorrentes neste
processo. Não se admite, pois, o recurso deles”.

Inconformados, com este despacho, os recorrentes interpuseram
recurso ”per saltum” para este Supremo Tribunal, apresentando ale-
gações e conclusões que, assim, se resumem:

1 — O art. 256º do CPT confere ao autor da acção judicial em
que se discute a propriedade ou a posse dos bens penhorados le-
gitimidade para requerer a suspensão da execução.

2 — Por isso deve reconhecer-se a sua legitimidade para recorrer
do despacho do Chefe da Repartição de Finanças.

3 — Com o despacho sob recurso parece engar-se aos recorrentes
a faculdade de requerer a suspensão de execução, o que viola o
art. 256º do CPT.

4 — O CPT instituiu uma ”válvula de escape” ao sistema centrado
exclusivamente nas relações entre a Administração Fiscal e o exe-
cutado.

5 — Deve, por isso, o art. 355.o do CPT ser objecto de interpretação
extensiva.

6 — Deve a decisão recorrida ser revista, reconhecendo-se aos re-
correntes legitimidade para recorrer da decisão da Administração
Fiscal.

O M.mo Juiz, sem que tenha proferido despacho de admissão ou
não admissão do recurso interposto, proferiu o seguinte despacho
de fls. 70:

”Os recorrentes foram notificados do despacho recorrido em 12/10/92,
tendo o requerimento de recurso dado entrada em 22/10/92, segundo
dia útil seguinte ao termo do prazo de oito dias (n.o 1 dos arts. 356.o
e 49.o do CPT) de que dispunham para tal efeito.

Visto que eles não pagaram espontaneamente a multa devida, ob-
serve-se o disposto no n.o 6 do art. 145.o do CPC, com referência ao
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valor de 267.900$00 da acção de despejo intentada pelos recorrentes
contra a executada”.

Deste despacho os recorrentes interpuseram também recurso ”per
saltum” cuja alegação apresentada o seguinte quadro conclusivo, de
forma resumida:

1 — O recurso de um acto praticado pelo Chefe de Repartição
de Finanças em processo de execução fiscal para o Tribunal Tributário
de 1ª Instância confere a esse processo carácter judicial (art. 118.o
n.o 2 alín. d) do CPT).

2 — Se inconformados com o despacho exarado pelo Juiz desse
Tribunal, estaremos perante um recurso de um acto jurisdicional
(arts. 356.o e 167.o e segs. do CPT).

3 — Face ao disposto nos arts. 169.o e 49.o n.o 3 do CPT não podem
subsistir dúvidas quanto à forma de proceder à contagem do prazo
de oito dias estabelecido no citado art. 356.o

4 — Tem assim de recorrer-se ao art. 144.o do CPC.
5 — Excluindo os sábados e domingos, não pode legitimar-se a

conclusão de, no caso em apreço, o requerimento de recurso ter dado
entrada no segundo dia útil posterior ao termo do prazo.

6 — Consequentemente, não podem os recorrentes ser objecto de
aplicação de uma multa que se destina a punir uma conduta que
não lhes pode ser imputada.

7 — Pelo exposto, deve o despacho recorrido ser revisto, decla-
rando-se, cumprido que foi o prazo legalmente estabelecido, inapli-
cável a multa fixada aos recorrentes, seguindo-se os demais termos
gerais.

Não houve contra-alegações.
O M.mo Juiz exarou despacho de sustentação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de que o primeiro recurso não merece provimento, pois do des-
pacho que não admite o seu recurso não se recorre, reclama-se para
o Presidente do Tribunal Superior (art. 688.o do CPC ex vi art. 2.o
alín. f) do CPT); o segundo recurso merece provimento, pois ao caso
aplica-se o n.o 3 do art. 49.o do CPT e não como fez o M.mo Juiz,
o seu n.o 1, já que o processo é judicial.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como claramente decorre do que vem relatado, são dois os recursos

interpostos, sucessivamente, pelos recorrentes:
- O primeiro, do despacho do M.mo Juiz que não admitiu recurso

da decisão do Chefe da Repartição de Finanças, sobre a não suspensão
da execução requerida pelos recorrentes.

Despacho que assentou na consideração decisiva de que o recurso
judicial, nos termos do art. 355.o do CPT é prerrogativa exclusiva
do executado, qualidade esta que não têm os recorrentes no processo.

- O segundo, do despacho também do M.mo Juiz que condicionou
a admissão do primeiro recurso ao pagamento da multa prevista no
art. 145.o n.o 6 do CPC com o fundamento de que o requerimento
da interposição entrou no segundo dia útil seguinte ao termo do prazo
legal de oito dias.

Importa, antes de mais, averiguar e decidir se pode conhecer-se
de ambos os recurso do presente Acórdão e, em caso afirmativo,
qual deles deve lograr prioridade de conhecimento.

Se bem que cada recurso tenha um objecto próprio e distinto,
há que reconhecer que nenhum obstáculo legal se levanta ao co-
nhecimento dos recursos, começando, logicamente, pelo primeiro.
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Avançamos, desde já, a conclusão de que ambos merecem pro-
cedência pelas razões que passam a explicitar-se.

Vejamos.
Como já se evidenciou, pretendem os recorrentes, através do pri-

meiro recurso, atacar o despacho do M.mo Juiz que não admitiu
o recurso que havia sido interposto de uma decisão do Chefe da
Repartição de Finanças inserida em processo de execução fiscal.

Obviamente, que não cabe aqui e agora formular qualquer juízo
sobre a decisão administrativa, se ela é impugnável apenas pelo exe-
cutado ou também por terceiro, porque não é esse o objecto de qual-
quer dos recursos.

O que pode dizer-se é que tal decisão do Chefe da Repartição
de Finanças configura um acto administrativo e que a lei, mediante
o referido art. 355.o do Código de Processo Tributário, elevou à ca-
tegoria de decisões recorríveis jurisdicionalmente não apenas as da
autoria daquela entidade bem como de outras autoridades da Ad-
ministração Fiscal.

Ponto é que tais decisões sejam proferidas no âmbito do processo
de execução fiscal e afectem os direitos e interesses legítimos do
executado.

Trata-se, no fundo, de dar expressão legal ao comando constitu-
cional do n.o 4 do art. 268.o da CRP, numa área sensível para os
direitos dos contribuintes como é a execução fiscal cujo exercício
das competências atribuídas pelo Código de Processo Tributário ao
Chefe da Repartição de Finanças e outras autoridades fiscais entendeu
o legislador submeter ao controlo jurisdicional através do competente
recurso judicial de todas as decisões daquelas entidades que lesem
os direitos e interesses legítimos do executado no âmbito da execução
fiscal.

Posto isto, melhor se compreenderá que o despacho em causa que
não admitiu o recurso da decisão do Chefe da Repartição de Finanças
por os recorrentes não serem executados só pode ter o sentido de
rejeição do recurso por falta de legitimidade activa, o que configura
uma situação idêntica à de indeferimento, de não admissão ou de
rejeição de recurso contencioso de anulação cuja decisão é sempre
recorrível jurisdicionalmente (art. 102.o da LPTA).

Situação paralela à de despacho de rejeição ou despacho de in-
deferimento liminar da petição de qualquer acção que, nos termos
do art. 475.o do CPC admite sempre recurso de agravo.

No caso vertente temos, pois, que o recurso que não foi admitido
é de uma decisão administrativa e não de uma decisão judicial.

Daqui resulta que, contrariamente ao que o Ex.mo Magistrado
do Ministério Público defende no seu, aliás, douto parecer, a decisão
que não admitiu o recurso é recorrível porque não se confunde com
o despacho de não admissão de recursos de decisões judiciais sobre
que versa o art. 688.o do Código de Processo Civil.

Flui do exposto que o primeiro recurso dos recorrentes merece
provimento.

Vejamos o segundo recurso o qual tem a ver com a questão de
saber se o primeiro foi ou não interposto em tempo.

Do próprio contexto do despacho sob recurso extrai-se que os re-
correntes foram notificados do despacho recorrido em 12/10/92 tendo
o requerimento de recurso dado entrada em 22/10/92.

Fixados, assim, os termos ”dies a quo” e ”dies ad quem” e tratando-se,
como se trata, de prazo processual ou judicial, porque o recurso é
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de decisão judicial, é, manifesta a conclusão de que o recurso foi
interposto no prazo legal de oito dias previsto no art. 356.o aplicável
obviamente aos recursos de decisões judiciais proferidas no âmbito
do art. 355.o ambos do Código de Processo Tributário, sendo-lhe
aplicável o art. 144.o n.o 3 do CPC por força dos arts. 357.o e 169.o
do CPT.

Não há, pois, no caso em apreço, que recorrer ao disposto nos
n.os 5 e 6 do Código de Processo Civil.

É, pois, forçoso concluir que o segundo recurso tem de proceder
porque tempestiva a interposição do primeiro, não carecendo de qual-
quer prazo suplementar com multa.

Termos em que se acorda em conceder provimento a ambos os
recursos, revogando-se os dois despachos recorridos, devendo, em
conformidade, proferir-se despacho de admissão, ou de não admissão
(mas com outro fundamento) do recurso interposto da decisão que
não admitiu o recurso da decisão do Chefe da Repartição de Finanças.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Abílio Madeira Bordalo-Re-
lator — Agostinho Castro Martins — José de Jesus Costa — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Derrama. IRC. Contribuição Industrial. Imposto acessório.
Adicional. Encargo Fiscal. Custo. Lucro tributável. Sujeito
tributário activo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Para determinação do lucro tributável em IRC a regra
é a dedutibilidade de todos os encargos fiscais como
custos.

2 — É excepcional, insusceptível, pois, de aplicação analógica,
a norma do arto 41o/1/a) do CIRC que impede a dedução
do IRC como custo para tal efeito.

3 — A derrama, como encargo fiscal que é, só não seria assim
dedutível como custo na determinação do lucro tributável
se coubesse no conceito de IRC.

4 — IRC e derrama são, em linguagem vulgar e técnica, con-
ceitos distintos: quanto ao destino da receita, à norma-
lidade ou excepcionalidade da incidência e aos sujeitos
tributários activos: num o Estado; na outra os município.

5 — Por isso não pode, nesta perspectiva, tratar-se a derrama
como um mero adicional do IRC, antes como um imposto
acessório dele.

6 — As diferenças entre estas duas figuras tributárias condu-
zem-nos a concluir que o conceito do imposto “derrama”
não cabe no conceito de IRC.

7 — Se o legislador do CIRC quisesse exceptuar também a
derrama daquela regra da dedutibilidade dos encargos
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fiscais como custos só teria de usar na redacção do
arto 41o/1/a) do CIRC uma fórmula semelhante à que
usara meses antes ao dar nova redacção à al. c) do arto 37o

do CCI através do DL no 95/88.
8 — Face à redacção dos artos 23o/f) e 41o/1/a) do CIRC,

a colecta da derrama é de considerar como custo na
determinação do lucro tributável em IRC.

9 — Não altera esta conclusão a nova redacção dada ao arto 5o

da Lei no 1/87 pelo DL no 470-B/88.

Recurso no 16.975. Recorrente: FAZENDA PÚBLICA; Recorrida:
MARIGAN — Estamparia e Confecções, Lda.; Relator: Juiz Con-
selheiro CASTRO MARTINS.

Acordam em conferência na Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública, através do seu representante junto do Tri-
bunal Tributário de 1a Instância de Braga, que invoca dever de ofício,
recorre da sentença desse Tribunal de fls. 17/18, que julgou procedente
impugnação parcial de liquidação de IRC e derrama do exercício
de 1989, deduzida por MARIGAN — Estamparia e Confecções, Lda.,
com sede em Fafe, com fundamento em não dever considerar-se a
derrama encargo não dedutível nos termos e para os efeitos da al. a)
do no 1 do arto 41o do CIRC.

A rematar a sua alegação oferece as seguintes conclusões:
a) A derrama, como imposto acessório que é do IRC, não deverá

ser considerada como custo para efeitos fiscais.
b) Tendo julgado em sentido contrário, a douta sentença fez errada

interpretação da al. a) do no 1 do arto 41o do CIRC, pelo que deve
ser revogada julgando-se a impugnação improcedente.

Não houve contra-alegação.
Neste STA o Mo Po emitiu parecer de que, sendo a derrama um

adicional do imposto a que respeita (cfr. Soares Martinez, Manual
de Direito Fiscal, 1989, pag. 205), comunga da sorte deste, pelo que
o recurso merece provimento.

2. A sentença julgou provado que na liquidação de IRC e respectiva
derrama, a que procedeu com referência ao exercício de 1989, a so-
ciedade impugnante tratou a derrama em pé de igualdade com o
IRC, não deduzindo o valor dela para efeito de determinação do
lucro tributável, do que resultou ter liquidado mais 1.000.255$ de
colecta do que se tivesse feito essa dedução.

3. Para julgar a impugnação procedente a sentença ponderou:
a) Não parece poder buscar-se, como faz a Fa Pa, algum argumento

decisivo na alteração da redacção dos nos 3 e 4 da Lei No 1/87-01-06
pelo do DL no 470-B/88-12-19, da qual resulta apenas o alargamento
do campo de incidência da derrama ali prevista.

b) A derrama, embora dependendo em absoluto do IRC, não con-
funde com ele: nem na sua génese nem nos objectivos prosseguidos
(vide no 2 do arto 5o da cit. Lei no 1/87) nem na sua vocação temporal
(a derrama é tendencialmente excepcional) nem na sua taxa.

c) Em matéria de custos ou perdas para efeito de determinação
da matéria colectável em IRC, a regra é-nos dada, no que respeita
a encargos fiscais e para-fiscais, pela alínea f) do arto 23o do CIRC,
ou seja, tais encargos são, em princípio, dedutíveis.
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d) Há-de, pois, exigir-se ao legislador, quando tratar de excepções
a essa regra, um cuidado particular na sua enumeração e configuração.

e) Nesta óptica, não pode aceitar-se que ao referir o IRC, na dita
al. a) do no 1 do arto 41o do CIRC, o legislador tivesse também
em vista as derramas que sobre o IRC pudessem recair.

Contra esta tese se insurge a recorrente sustentando que “a eli-
minação pelo Decreto-Lei 470-B/88 da anterior redacção” dos nos 3
e 4 do arto 5o da Lei das Finanças Locais implica que a derrama
passe a ser considerada como um imposto acessório do IRC, porque,
calculada em função do IRC apurado, depende absolutamente dele;
e, como o acessório segue o principal, terá de ser enquadrada, como
imposto que é, na al. a) do no 1 do arto 41o do CIRC.

4. Vejamos de que lado está a razão.
4.1. Depois de dispor na al. a) do seu no 1 que o IRC incide

sobre o lucro das sociedades comerciais, o no 2 do arto 3o do CIRC
define lucro, para tal efeito, como “a diferença entre os valores do
património líquido no fim e no início do período de tributação, com
as correcções estabelecidas nesse código”.

O no 1 do arto 17o do CIRC dispõe que “o lucro tributável das
pessoas colectivas e outras entidades mencionadas na alínea a) do
no 1 do arto 3o é constituído pela soma algébrica do resultado líquido
do exercício e das variações patrimoniais positivas e negativas ve-
rificadas no mesmo período e não reflectidas naquele resultado, de-
terminando-se com base na contabilidade e eventualmente corrigidos
nos termos desse código”.

O arto 23o do CIRC dispõe na sua alínea f) que se consideram
custos ou perdas os encargos fiscais e parafiscais.

As als. a), c) e d) do no 1 do arto 41o do CIRC dispõe não serem
dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável, mesmo
quando contabilizados como custos ou perdas do exercício, “o imposto
sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)”, os impostos e outros
encargos incidentes sobre terceiros que a empresa não esteja legal-
mente autorizada a suportar, e as multas, coimas e demais encargos
pela prática de infracções, incluindo os juros compensatórios.

4.2. Assim, a regra é a dedutibilidade de todos os encargos fiscais
como custos na determinação do lucro tributável em IRC, sendo ex-
cepcional, por isso insusceptível de aplicação analógica (arto 11o do
Cód. Civil), a norma da al. a) do no 1 do arto 41o do CIRC que
não permite a dedução do IRC como custo para esse efeito. Logo,
a derrama, como encargo fiscal que sem dúvida é, só não será assim
dedutível como custo na determinação do lucro tributável se couber
no conceito de “imposto sobre o rendimento das pessoas colec-
tivas (IRC)”.

Ora não parece que assim se devam confundir ou interpenetrar
esses dois conceitos como se a derrama fosse um subconjunto do
conjunto IRC. É que IRC e derrama são, quer na linguagem vulgar
quer na linguagem técnica, conceitos bem distintos: não só quanto
ao destino da receita e à normalidade ou excepcionalidade da sua
incidência mas, desde logo, quanto aos seus sujeitos tributários activos:
no IRC o Estado; na derrama os municípios (cfr. Soares Martinez,
Direito Fiscal, 7a edição, 1993, pág. 216).

Por isso não parece aceitável, nesta perspectiva, classificar e tratar
a derrama como um mero adicional do IRC, conforme sustenta o
Mo Po no seu parecer de fls. 29, na esteira do Prof. Soares Martinez;
antes se afigura mais adequado classificá-la e tratá-la como um imposto
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acessório do IRC, conforme se sustenta no Acórdão da 1a Secção
deste STA de 5-5-88, no recurso no 24.889, in AP-DR, 1988, pág. 2.386,
e nos pareceres da Procurad.-Geral da República nos 126/83, de
13-10-83, e 69/84, de 29-10-84, este último publicado no BMJ, no 345,
pág. 72, e em CTF, no 316/318, pág. 435.

Portanto, e apesar dessa acessoriedade da derrama em relação ao
IRC, as diferenças que assim encontramos entre ambas as figuras
tributárias e que nos obrigam a encará-las como dois impostos distintos
conduzem-nos a concluir que o conceito do imposto “derrama” não
cabe no conceito de “imposto sobre o rendimento das pessoas
colectivas”.

4.3. Aliás, é de notar que o legislador do CIRC, aprovado pelo
DL no 442-B/88-11-30, se quisesse exceptuar também a derrama da
regra da dedutibilidade dos encargos fiscais como custos na deter-
minação do lucro tributável em IRC, só teria de usar na redacção
da al. a) do no 1 do arto 41o do CIRC uma fórmula semelhante
à que utilizara alguns meses antes ao dar nova redacção à al. c)
do arto 37o do Código da Contribuição Industrial (CCI) através do
DL no 95/88-03-21. Com efeito, onde essa al. c) dispunha não se
dever considerar a contribuição industrial como custo ou perda do
exercício, para determinação do lucro tributável, passou a dispor, com
essa nova redacção de 1988, não se considerarem como tal a con-
tribuição industrial e quaisquer outros impostos que recaíssem sobre
os lucros sujeitos àquela, a fim de, como se explicita no preâmbulo
desse DL no 95/88, abranger nessa excepção à regra do no 6o do
arto 26o do CCI (idêntica à da citada al. f) do arto 23o do CIRC)
todos os impostos que tivessem por base de incidência os lucros sujeitos
a contribuição industrial.

Não tendo o legislador do CIRC optado por esta solução, que
adoptara meses antes no domínio ainda da contribuição industrial
e que não podia deixar de ter presente ao elaborar e aprovar o CIRC,
à Administração e aos tribunais impõe-se respeitar a sua escolha.

4.4. Atente-se ainda em que, face à anterior redacção daquela alí-
nea c) do arto 37o do CCI, a própria Administração Fiscal, vincando
(cfr. no 4 do Ofício Circulado no 4.065, de 23-8-72, citado em Código
da Contribuição Industrial Anotado e Comentado, de Martins Bar-
reiros e outros, 2a edição, 1986, página 352) que a excepção prevista
nessa alínea respeitava “somente aos tributos pela mencionados” [e
que eram, além da contribuição industrial, o imposto complementar,
o imposto de mais-valias, e as contribuições e impostos (imposto de
capitais e contribuição predial, um e outra apenas em certa medida)
cujas colectas eram dedutíveis nos termos das alíneas a) e b) do ar-
tigo 89o], aceitava como custos do exercício, para a determinação
do lucro tributável em contribuição industrial, não só a derrama
(cfr. Ofício Circulado no 1.369, da 3a Direcção de Serviço da DGCI,
de 29-4-86, transcrito em Código da Contribuição Industrial, Rei dos
Livros, 12a edição, 1987, página 263) mas ainda “os juros de mora,
as custas e outros encargos [semelhantes] porventura pagos conjun-
tamente” (cfr. no 4 do citado Of. Circulado no 4.065), o imposto
de comércio e indústria (cfr. Despacho de 2-12-76, processo
no 313.1-20.390, Livro 7/65-1971, citado em Código da Contribuição
Industrial Anotado, de Garcia de Freitas e outro, 5a edição, 1981,
página 365), e “tanto o imposto extraordinário sobre lucros como
o imposto extraordinário sobre algumas despesas das empresas a que
aludem, respectivamente, os Decretos Regulamentares nos 66/83 e
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67/83, ambos de 13 de Julho” (cfr. Despacho do Secretário de Estado
do Orçamento de 16-8-83, divulgado pelo Ofício Circulado no 1.888,
de 22-8-83, da 3a Direcção de Serviços da DGCI e citado em Código
da Contribuição Industrial Anotado e Comentado, de Martins Bar-
reiros e outros, 2a edição, 1986, págs. 352 e 353).

4.5. É certo que por despacho de 21-11-86 e 16-1-87 o Secretário
de Estado para os Assuntos Fiscais revogou aquele Despacho do Se-
cretário de Estado do Orçamento de 16-8-83 no respeitante ao imposto
extraordinário sobre lucros determinando que este deixasse de “cons-
tituir custo do exercício a partir do ano de 1986” (cfr. Ofício Circulado
no 164, da 3a Direcção de Serviços da DGCI, de 20-1-87, transcrito
em Código da Contribuição Industrial, Rei dos Livros, 12a edição,
1987, pág. 267); mas certo é também que esta 2a Secção do STA,
por Acórdãos de 8-5-91 e 23-9-92, nos recursos nos 13.066 e 14.292,
respectivamente (o primeiro deles publicado em AP-DR de 1991,
página 532), nos quais ainda invocou o apoio do Acórdão desta mesma
2a Secção do STA de 6-3-91 (reco no 13.084), declarou ilegal e por
isso rejeitou a doutrina daqueles despachos de 21-11-86 e 16-1-87.

Com efeito, tais Acórdãos de 8-5-91 e 23-9-92 pronunciaram-se
sobre essa matéria do modo que assim se pode sintetizar:

a) O imposto extraordinário sobre lucros criado pelo arto 33o do
DL no 119-A/83-02-28 constituía um custo do exercício em que era
pago, por abrangido pela regra do no 6o do arto 26o do CCI.

b) Só com a nova redacção dada à alínea c) do arto 37o do CCI
pelo DL no 95/88 (que é inovador não interpretativo) é que tal tributo
ficou incluído nas excepções àquela regra, deixando assim de ser um
custo do exercício para efeito da determinação do lucro tributável
em contribuição industrial.

4.6. Também é verdade que por despacho administrativo lavrado
em 13-2-90 no proc. no 85/90 e citado em Código do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Colectivas Anotado e Comentado, de Pinto
Fernandes e outro, 4a edição, pág. 348, foi decidido:

A derrama paga em 1989 referente a contribuição industrial é aceite
como custo para efeitos de determinação da matéria colectável do
IRC.

Já no que respeita à derrama liquidada conjuntamente com o IRC,
não deve ser aceite como custo, para efeitos fiscais, dado que deixou
de ser um imposto dependente, com a alteração introduzida pelo
Decreto-Lei no 470-B/88, de 10 de Dezembro, para passar a ser con-
figurado como um imposto acessório relativamente ao IRC.

Todavia não podemos concordar com a doutrina do segundo pa-
rágrafo deste despacho de que as alterações introduzidas pelo DL
no 470-B/88 no arto 5o da Lei no 1/87-01-06 - que é o que regula
a derrama - influam na solução da questão que nos ocupa. Para fun-
damentar esta asserção comecemos por comparar as duas redacções.

Dispunha aquele arto 5o na sua redacção inicial:
1 - Os municípios podem lançar derramas que não excedam 10 %

sobre as colectas liquidadas na respectiva área em contribuição predial
rústica e urbana e em contribuição industrial.

2 - A derrama tem carácter excepcional e só pode ser aprovada
para ocorrer ao financiamento de investimentos urgentes e ou no
quadro de contratos de reequilíbrio financeiro.

3 - Ficam também sujeitas às derramas as pessoas singulares ou
colectivas, designadamente sociedades, cooperativas e empresas pú-
blicas, que seriam tributadas em contribuição predial rústica ou urbana
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e contribuição industrial se não beneficiassem de isenção destes im-
postos ou de outros benefícios fiscais.

4 - São isentos de pagamento de derramas os rendimentos que
beneficiem de isenção permanente.

5 - A deliberação sobre o lançamento das derramas deve ser co-
municada pela câmara municipal ao director de finanças competente
até 30 de Setembro do ano anterior ao da cobrança.

6 - A comunicação pela administração fiscal ao contribuinte dos
valores postos à cobrança por força do disposto neste artigo deve
ser feita com menção expressa de que se trata de derrama municipal.

E dispõe esse arto 5o na redacção dada pelo DL no 470-B/88:
1 - Os municípios podem lançar uma derrama, que não pode exceder

10 % sobre a colecta do imposto sobre o rendimento das pessoas
colectivas (IRC), relativa ao rendimento gerado na sua área geográfica.

2 - A derrama só pode ser lançada para acorrer ao financiamento
de investimentos ou no quadro de contratos de reequilíbrio financeiro.

3 - A deliberação sobre o lançamento da derrama deve ser co-
municada pela câmara municipal ao director de finanças competente
até 30 de Setembro do ano anterior ao da cobrança.

4 - A comunicação pela administração fiscal ao contribuinte dos
valores postos à cobrança por força do disposto neste artigo deve
ser feita com menção expressa de que se trata de derrama municipal.

Atendendo à argumentação do referido despacho administrativo
de 13-2-90, a que se arrima também, como vimos, a Fazenda Pública
nestes autos, a alteração que terá mudado o cariz da derrama terá
sido a eliminação dos nos 3 e 4 do primitivo texto deste arto 5o.

Ora não se nega que com essa eliminação a derrama deixou de
poder ser liquidada, como antes podia sê-lo, nos casos em que o
contribuinte beneficie de isenção temporária de IRC. Porém, isso
não altera o seu carácter de imposto diferenciado, embora acessório,
do IRC.

4.7. Conclui-se que, face à redacção da alínea f) do arto 23o e
da alínea a) do no 1 do arto 41o, ambos do CIRC (bem como do
artigo 5o da Lei no 1/87 na redacção dada pelo DL no 470-B/88),
a colecta da derrama não pode deixar de se considerar como custo
na determinação do lucro tributável em IRC.

Tendo julgado a impugnação neste sentido, a sentença ora sob
recurso não merece censura.

5. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem custas (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Agostinho Castro Martins - Re-
lator - Manuel Fernando dos Santos Serra - Carlos Alberto Pereira
Gouveia Horta do Valle. - Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Embargos de terceiro. Indeferimento liminar da petição. Posse.
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Doutrina que dimana da decisão:

A posse, cuja defesa contra qualquer diligência judicial, no-
meadamente a penhora, é função dos embargos de terceiro,
tem de ser anterior à diligência que se alega tê-la ofendido,
de nada valendo a posse posterior àquela.

Recurso n.o 17.309, em que é Recorrente João da Silva Antunes No-
gueira e Recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. COELHO DIAS.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. João da Silva Antunes Nogueira, inconformado com a decisão
de fs. 27, proferida pelo M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a

Instância de Santarém, em 29.3.93, na qual se indeferiu, liminarmente,
a petição dos embargos de terceiro que deduzira à penhora efectuada
em 23.4.92 na execução fiscal, pendente na Repartição de Finanças
de Salvaterra de Magos, contra Jorge Manuel Bento Madeira, na
parte em que essa penhora incidiu sobre o direito e acção à herança
ilíquida e indivisa por óbito da mãe daquele executado, da mesma
veio recorrer para este STA, formulando as seguintes conclusões:

«a) Não se podia dar início à fase da venda sem previamente se
efectuar o competente registo da penhora nos termos legais, já que
os bens em causa estavam perfeitamente determinados e especificados
e tratando-se no caso em apreço de imóveis rústicos e urbanos.

b) Violou-se assim o art. 321o do Código de Processo Tributário.
c) A penhora em causa não podia produzir efeitos em relação

a terceiros enquanto não estivesse registada tendo-se deste modo vio-
lado o disposto no citado art. 5o do Cód. Registo Predial.

d) Estando perfeitamente determinados e especificados os bens
que constituíam a herança e que foram objecto da penhora, havia
o chefe da Repartição de Finanças de diligenciar por se efectuar
os registos respectivos nos termos dos artigos 315o do Código de
Processo Tributário e do artigo 101o, no 1, alínea e) do Código de
Registo Predial».

Termina, pedindo, com o provimento do recurso, se revogue o
despacho recorrido e se decida dever ser dado provimento aos em-
bargos, ordenando-se o levantamento da «herança» (sic.).

1.1. Contra-alegou a FaPa recorrida, a fs. 51, pugnado pela ma-
nutenção do decidido.

1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer
em que se pronuncia, igualmente, pelo não provimento do recurso.

2. No despacho recorrido, considerando-se que os deduzidos em-
bargos visavam o levantamento da totalidade da penhora efectuada
em 23.4.92, a qual incidira sobre o direito e acção à herança ilíquida
e indivisa por óbito de Maria Isabel Cid Bento Madeira e sobre idên-
tico direito por óbito de Felício Martins Madeira, o segundo, doado
pelo executado Jorge, por escritura de 8.4.92, ao embargante, e o
primeiro, a este vendido, por escritura de 5.2.93, entendeu-se, quanto
ao último, ou seja, quanto ao direito e acção à herança por óbito
da Maria Isabel, não se verificarem os requisitos dos embargos à
respectiva penhora, uma vez que, não tendo o embargante alegado
quaisquer outros factos demonstrativos da sua posse para além da
aquisição do quinhão hereditário em 5.2.93, sendo a penhora de
23.4.92, tal requisito - posse dos bens penhorados, anterior à realização
da diligência - não ocorria, resultando, assim, evidente a improcedência
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da pretensão de embargante, nessa parte, a demandar o indeferimento
parcial da petição, nos termos do arto 474o, 1, c), do CP Civil.

Acrescentou, ainda, o M.mo Juiz, não assumir qualquer relevo a
alegada omissão de registo da penhora, quer por tal circunstância
apenas poder reflectir-se na validade do negócio celebrado entre o
executado e o embargante, quer por se entender, pacificamente, que
a penhora sobre o direito a bens indivisos só é registável quando
a indivisão respeitar a um único bem.

E, depois de justificar a sua decisão, indeferiu, liminarmente, a
petição, na parte respeitante à penhora do direito e acção à herança
ilíquida e indivisa por óbito da Maria Isabel, mãe do executado Jorge
Manuel.

2.1. Ora, como é sabido, os embargos de terceiro, nos precisos
termos dos artos 319o, 1, do CPT, 1285o, do CP Civil, e 1037o do
CP Civil, têm por função a defesa da posse contra qualquer diligência
ordenada judicialmente, nomeadamente a penhora, assumindo a mes-
ma natureza das acções possessórias, em geral, pelo que devem ter-se
em conta as normas reguladoras da posse dos artos 1251o, e segts.,
do CP Civil, sendo necessário que o embargante, além de terceiro,
tenha a posse dos bens penhorados e que essa posse seja anterior
à diligência judicial que se alega tê-la ofendido, de nada valendo,
como é óbvio, a posse posterior (cfr. A. de Sousa e Silva Paixão,
«CPT, Com. e Anot.», 2a ed., págs. 650/651, e Autores aí citados,
e ainda A. dos Reis «Processos Especiais», vol. I, pág. 406, bem como
o Ac., deste STA, de 30.10.91, rec. 13.578).

No caso dos autos, como vimos, a decisão recorrida fundamentou-se,
precisamente, na falta de alegação de factos comprovativos de posse
anterior à diligência da penhora e, nas conclusões do recurso, tal
fundamentação não é posta em crise.

O recorrente limita-se a argumentar quanto à necessidade do registo
da penhora efectuada, sua possibilidade e efeitos que, em seu entender,
resultariam da falta desse registo, questão que foi aflorada no despacho
recorrido, mas se entendeu ser irrelevante para contrariar o juízo
quanto à manifesta improcedência, parcial, da pretensão do em-
bargante.

E assim é, de facto, não importando aqui analisar tal questão, por-
quanto aquele juízo e consequente decisão, não posto em causa,
directamente, no recurso, não é passível, como ficou dito, de censura.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — João José Coelho Dias (Re-
lator) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Recurso n.o 17.576 de que é recorrente Telefones de Lisboa e Porto
(TLP) SA e recorrida a Fazenda Pública e de que foi RELATOR
o Exmoo. Conso. Dro. HORTA DO VALLE.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo.

Directamente para este Tribunal vem o presente recurso interposto
por Telefones de Lisboa e Porto, S.A. da decisão do Senhor Juiz
do Tribunal de 1a Instância que julgou improcedente a impugnação
por si deduzida contra a liquidação da contribuição autárquica do
ano de 1990 e ao prédio urbano a matriz U.00608.

Nas respectivas alegações sustenta e conclui em suma verificar-se
a isenção daquele tributo e isso através de uma interpretação do
artigo 2 no 1 do D.L. 485/88 no sentido de a manutenção da isenção
da contribuição predial ali referida se dever considerar reportada à
contribuição autárquica e que de qualquer modo não haveria sujeição
àquele tributo por parte da impugnante, por mor da integração do
aludido prédio, pela sua afectação, na rede básica de telecomuni-
cações, sendo por isso bem do domínio público.

O Exmoo. Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se pelo improvimento do recurso.

Como decorre da decisão, a liquidação impugnada reporta-se ao
prédio urbano pertencente à recorrente, e com a matriz U-00608
da freguesia da Damaia.

Cumpre decidir.
A questão a decidir neste recurso é pois a de saber se os T.L.P.

estão isentos da contribuição autárquica que lhes foi liquidada.
Como é evidente, tal situação de isenção terá de se radicar, por

força do princípio da legalidade, em norma que a haja enunciado
ou então que a tenha mantido no caso de ter entretanto surgido
um preceito de natureza revogatória.

O Código da Contribuição Autárquica não contém qualquer dis-
posição com invocação do qual seja lícito aspirar a tal isenção.

Com efeito o art. 3 do Dec.Lei no 442-C/88, diploma que o aprovou,
reporta-se tão-só às isenções temporárias da contribuição predial como
sendo as que se convertem em isenções de contribuição autárquica.
Por outro lado o art. 5o do mesmo Dec.Lei, mantêm a isenção, e
opera aquela conversão em relação à isenção da contribuição predial
que tivesse resultado de acordo celebrado com o Estado. Que não
é a hipótese dos autos, em que a isenção de que os T.L.P. beneficiavam,
tinha por exclusiva fonte um diploma legal, o D.L. 48007: artigo 15
do Estatuto por aquele aprovado.

Por força de tal preceito e só por isso, os T.L.P., ainda empresa
pública, estavam isentos de impostos e contribuições gerais ou es-
peciais devidas ao Estado ou às autárquicas locais.

Simplesmente acontece que o Dec.Lei no458/88, de 30 de Dezem-
bro, emitido ao abrigo do art.50 da Lei no2/88, revogou, a partir
de 1 de Janeiro de 1989 os benefícios fiscais constantes daquele art.15
b), se bem que mantendo as isenções da sisa e da contribuição predial.

Logo pois a revogação daquela isenção genérica inviabiliza a in-
vocação da nesta enquadrável isenção da contribuição autárquica.

Daí que consequentemente nenhum efeito se pode fazer extrair
do disposto no Dec.Lei no147/89, de 6 de Maio, que operou a trans-
formação da recorrida em sociedade anónima de capitais maiorita-
riamente públicos, já que a sucessão na universalidade de direitos
só abarcava os que integravam a esfera jurídica da mesma no momento
da transformação, e entre os quais, obviamente, se não achava o re-
ferente a qualquer isenção de contribuição autárquica.
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Pretende-se todavia, enveredando-se por uma via interpretativa,
ter o legislador cometido um lapso de terminologia quando no art.2o

do Dec.Lei 485/88 escreveu que se mantinha a isenção em contribuição
predial, já que quisera antes visar, não aquele tributo que consa-
bidamente ia desaparecer, mas antes a contribuição autárquica, que
o iria substituir.

Ora, e com o devido respeito, é temerário tal entendimento, embora
se reconheça como susceptível de criar uma certa perplexidade a re-
dacção da citada norma.

É que só razões iniludíveis de que o legislador pretendeu dizer
coisa diversa, consentem uma interpretação que, em sede nuclear
de um tributo, se postergue a expressão literal de uma norma. E
tais razões não existem.

Repare-se desde logo, que não obstante o Código da Contribuição
Autárquica, que não enunciou a referida isenção, já ter sofrido pos-
teriores alterações, nenhuma atitude assumiu o legislador, quando
então seria o momento oportuno para ser rectificado qualquer lapso,
o mesmo acontecendo em relação ao Estatuto dos Benefícios Fiscais,
em que o legislador introduzindo nele alterações, não pretendeu sanar
qualquer erro.

Depois, repare-se, o citado art.2 no1 do Dec.Lei 485/88, ao revogar
os benefícios constantes do art.15 b) do aludido Estatuto dos T.L.P.,
manteve as isenções da sisa e da contribuição predial. Ora, o propósito
de manutenção só é compreensível em relação a um benefício já
existente. O mesmo é pois dizer que tal intenção se não compagina
com a ideia de o legislador pretender referir-se a um tributo de cuja
isenção nunca os T.L.P. poderiam ter sido beneficiários.

Por outro lado àquela referência à isenção de contribuição predial
pode bem reconhecer-se o sentido de querer assim o legislador re-
portar-se às isenções temporárias de contribuição predial que o an-
terior diploma, que aprovou o Código da Contribuição Autárquica,
ressalvara.

Por último haverá que ter presente que a contribuição autárquica
presente que a contribuição autárquica e a contribuição predial não
se diferenciam apenas pela denominação legal, antes são tributos de
natureza diferente com as suas especificidades próprias desde logo
quanto à incidência e com adequadas situações de desagravamento
fiscal.

De tudo isto resulta pois que, pese embora a citada norma re-
vogatória aparentar um certo esvaziamento, o certo é que nada re-
levantemente indica que o sentido pretendido pelo legislador não
haja sido o que o texto legal exterioriza.

Por outra banda, não tem qualquer base o apelo ao Estatuto dos
Benefícios Fiscais, ou melhor, ao diploma que o aprovou, o Decre-
to-Lei no215/89, nomeadamente o seu artigo 2, já que a manutenção
ali provisoriamente consagrada se reporta aos direitos adquiridos até
31 de Dezembro de 1988. E esses eram tão-só os provenientes de
acordos e os respeitantes às isenções temporárias - artigos 3 e 5 do
D.Lei 442-C/88 em que, e como já se deixou dito, não se enquadra
o caso dos autos.

Finalmente o prédio em causa e de cuja propriedade se arroga
a recorrente, não pode, pela circunstância de nele se achar instalada
uma central telefónica, ser qualificado como bem do domínio público,
já que manifestamente não é parte integrante, como infra-estrutura
rede básica de telecomunicações, tal como se acha definida nos nos.
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1 e 2 do artigo 9 da Lei no88/89 de 11 de Setembro, já que claramente
não é um meio de transmissão, um meio físico ou radioelectivo de
conexão nem um dispositivo ou sistema que encaminhe ou processe
informação.

Não ocorrem pois as invocadas situações de isenção ou não sujeição,
como aliás se entendeu na decisão recorrida.

Neste sentido podem ver-se os Acórdãos deste S.T.A. de 25.9.91,
Rec. 13.415, de 30.11.91, Rec.13.493, de 1.7.92, Rec.14.300, de 30.10.91
in A.D. 366 pág.765 e Revista ano 125 pág.170 com anotação de
Prof. T.Ribeiro de 4.11.92, Rec.14.363.

Termos em que, e pelo exposto, se acorda em negar provimento
ao recurso.

Custas pela recorrente com procuradoria que se fixa em 40 %.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Hernâni Marques da Silva Figueire-
do — João José Coelho Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal per saltum. Despacho de indefe-
rimento liminar de oposição a execução fiscal. Ilegitimidade
do executado. Omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

Verifica-se omissão de pronúncia se o gerente de uma so-
ciedade, contra quem a execução fiscal revertera, alega como
fundamento de oposição à execução que deixou de ser ge-
rente da sociedade a partir de certa data a que a dívida
exequenda respeita, e o despacho impugnado não conheceu
dessa questão.

Recurso n.o 17 605. Recorrente: Sisnando Tiago de Sousa Teixeira;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: o Exm.o Cons.o Dr. Jesus
Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I — Sisnando Tiago de Sousa Teixeira, com os demais elementos
de identificação dos autos, interpôs o presente recurso do despacho
de 14.5.93, a fls. 36 e v.o, do 4.o Juízo do Tribunal Tributário de
1.a Instância do Porto que indeferiu liminarmente a oposição que
o ora recorrente deduzira contra a execução fiscal instaurada para
cobrança coerciva da quantia de 2 735 770$00 de Imposto sobre o
Valor Acrescentado relativo aos anos de 1988 e 1989 em dívida pela
sociedade comercial ”Teixeira e Marinho, Ld.a”, nos autos também
identificada, que contra o recorrente reverteu.
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O ora recorrente alegara na oposição que a liquidação ocorreu
para além do prazo de cinco anos, pelo que se verifica a caducidade
do direito à liquidação, que não é responsável pela dívida em relação
à dívida a partir de 17 de Novembro de 1988, data em que cedeu
a sua quota na sociedade, e ainda que o montante da dívida é apenas
de 156 907$00.

O despacho recorrido considerou que a caducidade era de conhe-
cimento oficioso mas que só o podia ser na própria execução e que
a ilegalidade em concreto da liquidação não é fundamento de oposição
à execução, a não ser que não tivesse sido possível impugnar o imposto
exequendo, o que não ocorreu no caso.

O recorrente discorda do despacho e alega, em resumo, que o
despacho recorrido se pronunciou nem sobre a caducidade nem sobre
a ilegitimidade, a qual confundiu com a ilegalidade, pelo que se verifica
a omissão de pronúncia, violando assim o disposto no arto 144o, no 1,
do Código de Processo Tributário, pelo que o despacho impugnado
deve ser revogado.

A Fazenda Pública contra-alega sustentando que quer a caducidade
do direito à liquidação quer a legalidade da liquidação são funda-
mentos relativos à ”legalidade concreta da dívida” e não fundamentos
de oposição, que a caducidade não é de conhecimento oficioso e
que a ilegitimidade a que se refere o no 1, alínea b) do arto 286o

diz respeito ao facto de o executado não ter sido durante o período
a que a dívida respeita o possuidor dos bens e por isso só pode
verificar-se em relação às execuções por dívidas de impostos incidentes
sobre o rendimento ou fruição de bens imóveis ou certos móveis,
pelo que o recurso não merece provimento.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o parecer de que o re-
curso merece provimento, pois que o despacho impugnado não se
pronuncia sobre a ilegitimidade invocada pelo recorrente.

Colhidos os vistos adjuntos, cumpre decidir.
II - Do exposto flui que a única questão colocada a este tribunal

é a de saber se o despacho recorrido conheceu ou não das questões
que o oponente e ora recorrente suscitou na posição.

Vejamos.
III - Ora, o recorrente tem razão no que toca à primeira das nu-

lidades invocadas.
Na verdade, o senhor Juiz conheceu expressamente da questão

da caducidade, decidindo que ela não podia ser apreciada na oposição
à execução, devendo sê-lo na própria execução.

Contudo, é absolutamente claro que o recorrente tem razão no
que concerne à segunda das nulidades por si invocadas.

Com efeito, ele alegou na petição de oposição que não era res-
ponsável pela dívida exequenda a partir de 17 de Novembro de 1988
e o senhor Juiz não conheceu dessa questão, apreciando apenas a
questão da legalidade da liquidação que o oponente também alegara
e concluindo que aquela legalidade não podia ser conhecida na opo-
sição à execução.

A FP pretende que a ilegitimidade a que se refere a alínea b)
do no 1 do arto 286o não abrange a situação vertente. Mas do que
se trata aqui não é de saber se isso é ou não exacto -tal questão
não é objecto do presente recurso- mas sim de saber se o despacho
impugnado conheceu dessa questão. E é líquido que o não fez.

Assim sendo, o despacho não pode manter-se.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,

revogando-se a decisão recorrida, a qual deve ser substituída por outra
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que conheça da questão da ilegitimidade alegado pelo recorrente na
oposição à execução.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — José Jesus Costa - Rela-
tor — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Recurso n.o 17.716, em que são Recorrente Maria Fernanda do Couto
Paixão São Marcos e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi
Relator o Exm.o Cons.o Dr. Júlio Tormenta.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do STA:

Maria Fernanda do Couto Paixão S. Marcos, com os sinais dos
autos, veio deduzir embargos à penhora efectuada no lote de terreno
n.o 8, inscrito na matriz rústica sob parte do art.o 150 da Secção
AK alegando, em síntese, não ter intervido na execução fiscal em
que a penhora ocorreu, tendo adquirido por compra efectuada em
27/12/85, o referido lote, tendo logo sido transmitida a respectiva
posse e que por requerimento e não ser obrigatório não requereu
o registo de tal compra, nem pode-lhe opor os direitos de tal contrato
por a embargante e exequente não serem terceiros entre si, acrescendo
por isso que a penhora é nula por ter por objecto um bem que não
é do devedor, tendo ofendido a sua posse e tendo ela embargante
o direito de se fazer restituir na sua posse. Juntou documentos.

Por sentença de fls. 59/62 o Senhor Juiz do T.T. de 1a Instância
de Setúbal julgou os embargos improcedentes.

Inconformada, interpôs recurso para este tribunal declarando nele
pretender alegar.

Admitido e contados os autos, o recurso subiu.
Concluiu as suas alegações do seguinte jeito:
”1. A execução foi instaurada decorridos quase dois anos sobre

a escritura de aquisição pela embargante do lote do terreno penhorado
e a penhora teve lugar já decorridos esses dois anos.

2. À data da penhora, a embargante tinha a posse efectiva e em
nome próprio desse terreno.

3. A penhora ofendera a posse da embargante, posse que, apesar
de não registada, é oponível à exequente.

4. Uma vez que a inoponibilidade estabelecida no art.o 5o do Cód.
Reg. Predial respeita a terceiros, e

5. Sendo terceiros, para efeitos do registo predial ”aqueles que
tenham adquirido de um autor comum direitos incompatíveis sobre
o prédio”, a exequente, pela penhora, não adquiriu do executado
nenhum direito.

6. De acordo com o disposto no art.o 9o - 3 do Cód. Civil, na
fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o
legislador consagrou a solução mais acertada.

7. No caso decidendo, a solução mais acertada é aquela que, con-
trapondo o não acesso do credor ao benefício de obter o pagamento
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do seu crédito pelo produto da venda do prédio não pertence ao
devedor, à perda efectiva do prédio por quem o adquiriu e pagou,
privilegia o interesse do adquirente.

8. Sem que essa solução ponha em causa a segurança do comércio
jurídico prosseguida pelo registo predial, nos casos em que conflituam
direitos de terceiro de acordo com o conceito referido.

9. A douta sentença recorrida, considerando que embargante e
embargada são terceiros para efeitos de registo predial e julgando
os embargos improcedentes, violou o disposto nos arts.o 9o - 3 do
Cód. Civil, 5o do Cód. Reg. Predial e 319o do CPT.”

Em contra-alegações, a ilustre RFP junto deste Tribunal sustenta
que a sentença deve ser mantida já que ”comprador e penhorante
são terceiros entre si por os direitos de ambos serem incompatíveis
derivarem do mesmo autor”.

Em douto parecer, o Exm.o PGA opina pelo provimento do recurso.
Correram-se os legais vistos.
Em sede factual, a sentença recorrida deu como provado:
”1. Foi intentada execução fiscal contra Américo Duque Neto por

dívida de contribuição industrial - grupo A de 1982;
2. No âmbito desta foi penhorado entre outros bens, o lote de

terreno para construção designado por lote 8, com a área de 345 m2,
a desanexar do art. 150, da Secção AK da matriz cadastral da freguesia
da Caparica.

3. A penhora teve lugar em 25/2/88 e foi inscrita em 25/2/88 (fls. 19
dos autos).

4. Por escritura de compra e venda de 27 de Dezembro de 1985,
a ora embargante e o executado declararam comprar e vender o lote
de terreno para construção urbana com a área de 345 m2 designado
pelo n.o 8 inscrito na matriz rústica sob parte do art.o 150 da
Secção AK.”

Estes os factos. Vejamos o direito.
Face à comprovada compra e venda do lote de terreno em causa,

efectuada através de escritura pública de 27/12/85 dúvidas não existem
de que a embargante passou a ser a proprietária do lote e a ter
consequentemente a posse do mesmo e em nome próprio - v.
arts.o 874o, 875o, 879o, 1251o e 1253 do C. Civil.

Importa saber se é oponível ao exequente, com penhora registada,
uma venda não registada do bem penhorado anterior à penhora.

Terceiros para efeitos de registo predial são todos aqueles que
tenham adquirido de um autor comum direitos incompatíveis.

Ora, no caso dos autos, o transmitente da propriedade nada trans-
mitiu ao autor da penhora, a F.N.

A penhora nasceu de um processo executivo e a transmissão para
a recorrente nasceu de um contrato de compra e venda.

Não há, no caso, duas transmissões do vendedor.
Mas, se assim é, nada autoriza a trazer aos autos as regras da

prioridade do registo predial.
No caso dos autos, não consta da matéria de facto nem é afirmado

por qualquer das partes que tenha havido qualquer intervenção do
executado na indicação dos bens a penhorar.

Assim sendo, não tem qualquer justificação que a venda não re-
gistada anterior à penhora seja ineficaz em relação a esta.

Porque assim, consideramos que a sentença recorrida não pode
manter-se, devendo julgar-se os embargos procedentes com a res-
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tituição à embargante da posse do lote de terreno penhorado, o le-
vantamento da penhora e o cancelamento do seu registo.

Assim e pelo exposto acorda-se em dar provimento ao recurso.
Não são devidas custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Júlio Ferreira Tormenta (Re-
lator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

IVA. Isenção. Locação de bens imóveis. Cedência do uso de
salas. Serviços relacionados. Questões novas.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A cedência do uso de salas para acções de formação
profissional e os serviços com as mesmas relacionados,
que não sejam os autonomizados, referidos nas alíneas
do art. 9o/30 do CIVA, são de considerar prestações de
serviços incidentes de IVA e do imposto isentos nos termos
do aludido preceito (locação de bens imóveis).

2 — Este tribunal de recurso não conhece, em geral, de ques-
tões novas.

Recurso n.o 17 799. Recorrente: ASA-BRANCA — Cooperativa de
Produtos Avícolas do Ribatejo Oeste, CRL; Recorrido: Fazenda
Pública; Relator: Exmo. Conso. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença que lhe julgou improcedente a im-
pugnação que deduzira contra a liquidação adicional do Imposto Sobre
o Valor Acrescentado (IVA), com referência aos anos de 1987, 1988
e Janeiro de 1989, no montante de 12 813 717$00, bem como os res-
pectivos juros compensatórios, no montante de 6 170 915$00, sendo
que a primeira das verbas resultava de IVA não liquidado, no montante
de 3 290 880$00, pela cedência de salas para acções de formação pro-
fissional apoiadas pelo Fundo Social Europeu (FSE), e de IVA não
liquidado, no montante de 9 522 837$00, respeitante a taxas cobradas
pela Cooperativa aos seus associados, veio a impugnante Asa Bran-
ca — Cooperativa de Produtores Avícolas recorrer, concluindo as suas
alegações a sustentar:

– que, a situação de facto consistente em ter cedido espaços – salas –
de sua propriedade, a fim de nos mesmos serem prestados cursos
de formação profissional, e por tal cedência ter recebido do FSE
importâncias que eram a contrapartida da quota parte que lhe cabia
na organização dos cursos, configura uma locação de bens imóveis,
isenta de IVA, nos termos do 30 do art. 9o do Código do Imposto
Sobre o Valor Acrescentado (CIVA);
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– que, ainda que assim se não entenda, e se considerasse a situação
de facto constante dos autos como uma prestação de serviços, tal
estava abrangida pelo no 11 do art. 9o do CIVA e, como tal, isenta
de imposto;

– visto que, nos termos da informação dos Serviços de Adminis-
tração do IVA, as acções realizadas pela Rte, resultantes de subsídios
do FSE, e atribuídas à própria, configuram uma operação isenta de
imposto e resulta dos docs. 4 e 5 que os subsídios foram concedidos
e pagos à Rte, pelo que não haveria lugar à liquidação adicional;

– que a renúncia do Rte à isenção de IVA, feita nos termos a
al. c) do no 1 do art. 12o do CIVA, não significa que se proceda
à liquidação do imposto, pois a actividade da Rte estava, ao tempo,
prevista no ponto 3.2 da lista I – bens isentos – anexa ao CIVA,
e não, haveria, portanto, que proceder à liquidação.

Teria, a decisão recorrida violado os nos 11 e 30 do art. 9o do
CIVA e o ponto 3.2 da lista I anexa ao referido código.

Contra-alegou a representante da FaPa, concluindo a sustentar que
aluguer de salas para formação profissional não é locação de imóvel
para efeitos do IVA, mas sim prestação de serviços, que o referido
acto foi efectuado pela RTE à ASSIST, que foi quem efectuou a
formação subsidiada pelo FSE, pelo que não estaria a Rte isenta
pela isenção de prestações de serviço prestadas por entidades que
visa desenvolver a formação profissional a terceiros, e que a Rte
renunciou à isenção de IVA pelo que não pode invocar o no 37 do
art. 9o do CIVA para não cobrar IVA em prestações de serviço efec-
tuadas aos seus associados.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não merece provimento,
porquanto:

– em relação ao primeiro fundamento do recurso, não chega a ter
base factual a permissa de que a Rte locou salas e prestou serviços
a terceiros para a realização das acções de formação profissional,
pois o que vem provado é que foi a própria Rte, por si, ou pela
ASSIST, Lda, a fazê-lo;

– quanto ao segundo, a prova feita de que a Rte renunciou à isenção
prejudica a sua argumentação baseada na isenção das operações em
causa.

A sentença recorrida, pressupondo que a actividade das entidades
subsidiadas pelos fundos comunitários no âmbito da formação pro-
fissional só isenta as contribuições auferidas de terceiros, conclui que
as quantias em dinheiro recebidas ou retidas pela Rte são tributadas
em IVA porque a ASSIST actuou por conta da Ite, nos termos do
contrato existente entre ambas.

E, quanto às taxas cobradas aos cooperantes, a renúncia à isenção
declarada pela Rte em 1985 afasta o benefício da isenção de que
aquela pretende prevaler-se.

– Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos provados:
a) O objecto principal da actividade da impugnante é a comer-

cialização de aves, provenientes das explorações dos seus cooperan-
tes – informação dos Ser. de Admins. do IVA de fls. 30 a 35;

b) A actividade da impugnante processa-se do seguinte modo:
- a Ite, com base nas perspectivas de colocação do produto (aves)

no mercado e da capacidade disponível das instalações dos sócios,
adquire perús e pintos de um dia, colocando-os de imediato nos seus
associados a fim de os criarem;

– os associados da impugnante logo que têm as aves criadas co-
locam-nas à disposição da impugnante a fim de estas as comercia-
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lizar – vide informação do Serviço de Administração do IVA de fls. 30
a 35;

c) No processo de criação de aves, a impugnante presta aos seus
associados todo um conjunto de serviços de apoio, designadamente
os referidos no ponto 2.2 da informação do Serviço de Administração
do IVA de fls. 30 a 35, aqui, dada por reproduzida para todos os
efeitos legais;

d) Tendo em vista cobrir parte das despesas efectuadas pela im-
pugnante no âmbito dos serviços de apoio efectuados aos cooperantes,
a mesma cobra uma taxa àqueles, a título de prestação de serviços,
variável de harmonia com o número de semanas de criação de aves
entregues por estes à impugnante – vide informação do Serviço de
Administração do IVA de fls. 30 a 35;

e) Uma parte dos associados da impugnante são empresas ligadas
à actividade agro-pecuária – vide informações do Serviço de Admi-
nistração do IVA de fls. 30 a 35 e de fls. 59 a 60;

f) Aquando do registo em IVA em 1985, a impugnante indicou
a respectiva declaração de registo, efectuar apenas transmissões de
bens e/ou prestações de serviços isentas que não conferem direito
à dedução, tendo assinalado na mesma renunciar à isenção, optando
pela aplicação do imposto às suas operações nos termos da al. c)
do no 1 do arto 12o do CIVA – vide informações do Serviço de Ad-
ministração do IVA de fls. 30 a 35 e de fls. 59 a 60;

g) Em consequência dos factos referidos nas alíneas a) a f), cons-
tatados em visita de fiscalização às instalações da impugnante, e por
se ter considerado que as importâncias cobradas, a título de taxas,
nos termos descritos na al. d), não estavam isentas nos termos do
no 37 do arto 9o do CIVA, foi liquidado IVA (17 %), no montante
de 9.522.837$00, sobre a totalidade das importâncias cobradas a título
de “taxas” aos seus associados como contrapartida pelos serviços por
si prestados – vide Mapas de Apuramento M/382, juntos aos autos
a fls. 55 e 56;

h) Em 22-5-87, a impugnante e a sociedade ASSIST – Assistência
e Gestão, Lda estabeleceram o acordo, cuja cópia se encontra junta
aos autos de fls. 16 a 20, aqui, dado por reproduzido para todos
os efeitos legais;

i) Nos termos do referido acordo, a impugnante propõe-se:
a “ser beneficiada com os subsídios do Fundo Social Europeu e

ou Estado Português, bem como a particular – ela própria finan-
ceiramente com a quota parte que lhe compete, com base na Decisão
83/516/CEE, para apoio de Acções de Formação Profissional” 20 um
acordo,

a “um projecto de Acção de Formação para jovens de 18 a 25
anos . . .” – vide cláusulas 1 e 1.1;

j) Ainda, e nos termos do mencionado acordo, a impugnante ad-
judica à ASSIST o seguinte:

“A realização e entrega atempada do projecto de acordo com a
legislação do Fundo Social Europeu . . .” – vide cláusula 2 e 2.1.

“A gestão integral das Acções de Formação”, de que se destacam
os serviços enumerados na cláusula 2.2, designadamente, “os alugueres
de salas para as Acções de Formação, quer teóricas, quer teórico-
-práticas, quer práticas”, responsabilizando-se a impugnante “pelo pa-
gamento integral e atempado de todos os documentos inerentes a
todas as despesas com a Acção planificada, devidamente justifi-
cadas” – cláusula 2.3;
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l) Para a gestão das Acções de Formação profissional, a impugnante
obrigou-se a organizar o seu pessoal administrativo para a coordenação
e apoio do projecto, nos termos constantes da cláusula 3 do Acordo;

m) A impugnante recebeu do Fundo Social Europeu e do orçamento
da Segurança Social os subsídios constantes dos documentos juntos
aos autos a fls. 14 e 15;

n) A impugnante cedeu à ASSIST salas das suas instalações, re-
cebendo como contrapartida determinados quantitativos em dinheiro
– vide informação do Serviço de Administração do IVA de fls. 30
a 35 e documentos juntos com a mesma;

o) A utilização das referidas salas destinou-se à realização de cursos
de formação profissional;

p) A impugnante, segundo o que consta da informação de fls. 30
a 35, terá referido ao Perito de Fiscalização Tributária que subjacente
à cedência das salas não estava qualquer contrato de arrendamento,
facto este que é confirmado por esta na petição inicial – artos 16o

e 20o;
r) Em consequência do facto referido na alínea n), constatado em

visita de fiscalização às instalações da impugnante, foi liquidado adi-
cionalmente IVA no montante de 3.290.880$00, por se ter considerado
que a cedência das referidas salas não estava isenta, como a im-
pugnante tinha declarado, nos termos do no 30 do arto 9o do CIVA
– vide informação dos Serviços de Administração do IVA de fls. 30
a 35 e Mapas de apuramento M/382, juntos aos autos a fls. 55 e
56;

Assentes tais dados de facto, que se rastrearam na sentença re-
corrida, passa-se ao exame da pretensão da Rte, contida nas conclusões
da alegação do recurso.

Na primeira das questões suscitadas no processo – pretensa isenção
do IVA liquidado adicionalmente pela Administração, no montante
de 3 290 880$00, relativamente à cedência de salas das instalações
da Rte para realização de cursos de formação profissional – sustenta
a Rte que a sua pretensão à isenção referida no art. 9o/30 do CIVA
– locação de bens imóveis – se funda na noção de renda predial
do art. 9o/2, a) e b) do CIRS, sendo que, mesmo que tal não fosse
entendido, as operações respectivas se abrigariam na isenção do
art. 9o/11 do CIVA, uma vez que à Rte teriam sido concedidos e
pagos os subsídios do FSE.

Inflecte, assim, a posição que assumira na petição (que não se
tratara de um contrato de locação, “mas apenas de um recebimento
como contrapartida da participação da Cooperativa nas Acções de
Formação – art. 20 – ) e na qual foi acompanhada pela decisão re-
corrida, que emitiu pronúncia sobre o ponto, no sentido de que a
referida cedência das salas “não é subsumível ao conceito de locação
de imóveis”.

E é esta pronúncia do tribunal recorrido, não atacada por excesso,
que faculta o conhecimento da questão e este tribunal de recurso,
mau grado a novidade trazida à tomada de posição da Rte.

Considerado que este tribunal opera como de revista, cingido ao
controlo da matéria de direito (art. 21o/4 do ETAF), acata, sem nele
se imiscuir, o resultado da interpretação das declarações negociais
a que se reportam os itens h), i), j), l), n) e p) do probatório, no-
meadamente o ponto em que na sentença recorrida se considera pre-
ponderante no dito acordo a “prestação de determinados serviços
(v. g. apetrechamento, iluminação, limpeza e fiscalização do local)”
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em detrimento da “simples cedência do espaço” – Cf., quanto ao
sentido do acatamento, Ac. do STJ de 10.12.85 e respectiva anotação
de A. Varela, em RLJ 124o/241 – .

Com este suporte, meramente factual, colhido da consideração eco-
nómica subjacente à vontade real dos contraentes, se parte para a
qualificação fiscal, a que interessa o cotejo sistemático dos arts. 9o/30
do CIVA e 9o/2,a) do CIRS, sem que urja problematizar a classificação
do contrato em causa, nem sequer a natureza juridicamente relevante,
em termos de direito privado, das declarações interpretadas, assistida
pelos critérios legais dos artos 236o e 238o, ambos do CCivil.

É que naquela sede jurídico-fiscal, as categorias dogmáticas do con-
trato misto em direito civil (será essa a estrutura do contrato em
causa, em que se combinam a prestação própria do arrendamento
– a cedência temporária do gozo de prédio urbano, prevista no arto 1o

do Regime de Arrendamento Urbano, – e prestações de serviços,
previstas no art. 1154o do CCivil, dominantes na “composição de in-
teresses concertada entre as partes”, cf. A. Varela, em RLJ 127o/182 – )
terão que suportar as consequências da transformação fiscal de con-
ceitos operada pelas referidas normas, a que se acrescenta a noção
de rendimentos de imóveis, constitutivos de proveitos ou ganhos para
efeitos do CIRC – art. 20o/b) – .

E logo no preceito do CIRS a dita transformação se mostra, visto
que são rendas prediais tanto as “importâncias relativas à cedência
do uso do prédio” como “aos serviços relacionados com aquela ce-
dência”, o que implica, necessariamente, um ajustamento do âmbito
de aplicação da isenção do IVA à locação de bens imóveis, não excluída
nos termos das várias alíneas do art. 9o/30 do CIVA.

Sendo que, pelo seu lado, este último preceito, assimila à sua noção
de prestação de serviços a locação de imóveis (cf. de PFernandes
e CSantos, CIRS, Anotado e Comentado, 2a ed., p. 163), o que con-
tribui para desvanecer o relevo que as diferenças entre os respectivos
tipos de contrato (locação e prestação de serviços) e funções eco-
nómico-sociais próprias de cada um deles pudesse trazer à questão.

Consequentemente, a cedência do uso das salas e os serviços com
elas relacionados (que são os referidos acima e entendidos na sentença
recorrida como predominantes em relação à própria cedência) serão
de considerar prestações de serviços incidentes de IVA, isentos do
imposto nos termos do art. 9o/30 – locação de bens imóveis – .

Não tendo a renúncia à isenção do IVA, declarada pela Rte, abran-
gido tal actividade de locação de imóveis (cf.a alínea f) do probatório
e informação para que esta remete, a fls. 31), para a qual era exigível
o cumprimento da legislação especial – o DL 241/86, de 20.8 –, que
não está comprovado, a isenção subsiste, pelo que o imposto não
era devido enfermando de ilegalidade a liquidação adicional a que
se reporta a alínea r) do probatório.

A solução que vem de ser dada à questão da isenção das operações
referidas prejudica o exame da pretensão subsidiária da Rte, a visar
o efeito alcançado, abrangida no art. 9o/11 do CIVA.

Relativamente ao IVA não liquidado respeitante a taxas cobradas
pela Rte aos seus associados, no montante de 9 522 837$00, vem,
ora a Rte alegar que a sua renúncia à isenção do IVA, feita nos
termos do art. 12o/1/c) do CIVA não importava a sujeição ao imposto
pela sua actividade, uma vez que a mesma estava prevista como isenta
no ponto 3.2 da Lista I – Bens Isentos – anexa ao código.

Questão diferente da decidida na instância, que se pronunciou (ne-
gativamente) sobre a pretensão que lhe foi presente sobre a isenção
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do imposto relativa às prestações de serviços das cooperativas de
produção agrícola aos seus associados agricultores, nos termos do
art. 9o/37.

Dessa diversidade decorre o não conhecimento da questão ora pos-
ta, pois que só a matéria discutida e resolvida pelo tribunal recorrido
será objecto de reexame no tribunal de recurso, dentro da acepção,
constantemente afirmada em jurisprudência de que os recursos visam,
em geral, e com excepção das questões de conhecimento oficioso,
modificar as decisões recorridas, que não apreciar questões novas,
não decididas pelo tribunal a quo (cf. Acs. do TPleno, da 1a Sec.
deste tribunal, de 18.4.89, em AD 336/1533 e Ac. do STJ, de 20.11.86,
em BMJ 361/515).

Termos em que se concede parcial provimento ao recurso, se revoga
a sentença recorrida na parte respeitante à liquidação adicional re-
ferida no item r) do probatório, julgando-se nessa parte a impugnação
procedente e anulando-se a aludida liquidação, no montante de
3 290 880$00, negando-se ao mesmo, no restante, provimento.

Custas pela recorrente, na parte em que decaiu, e em ambas as
instâncias, com procuradoria, neste tribunal, de 60 %.

95-02-01. – Ernâni Figueiredo (Relator) — Coelho Dias — Abílio
Bordalo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Recurso interposto de uma decisão de
1.a instância para a 2.a instância e para o Supremo Tribunal
Administrativo, per saltum.

Doutrina que dimana da decisão:

Interpostos dois recursos de uma mesma decisão de tribunal
de 1.a instância, para o STA - tendo por fundamento ex-
clusivo matéria de direito e outro para o T.T. de 2.a Instância
tendo por objecto matéria de facto-, a competência do STA
devolve-se ao T.T. de 2.a Instância que passa a ser o tribunal
competente para o conhecimento de ambos os recursos.

Recurso n.o 17956. Recorrente: Fazenda Pública e Ministério Público;
Recorrido: Rosa Maria Martins da Rocha Vaz Martins; Relator:
Exmo Conso Dr Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I- O representante da Fazenda Pública e o digno agente do Mi-
nistério Público junto do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Braga
interpuseram o presente recurso da sentença de 9.11.93 do mesmo
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tribunal que julgou procedente a oposição que Rosa Maria Martins
da Rocha Vaz Martins, residente em Febres, Lage, Vila Verde, de-
duziu à execução fiscal instaurada na Repartição de Finanças de Vila
Verde contra a sociedade comercial por quotas Carlos Vaz Martins,
Ld.a, nos autos devidamente identificada, para cobrança coerciva da
quantia de 215 635$00 e juros de mora, execução que contra a opo-
nente revertera, como subsidiariamente responsável nos termos do
disposto no arto 13.o do Código de Processo Tributário.

A oponente alegara que nunca foi gerente, nem de facto nem de
direito, da referida sociedade, tendo-se limitado a adquirir quotas
de sócios-gerentes, sendo que na escritura de cedência de quotas
os cedentes não renunciaram à sua qualidade de gerentes da sociedade.

A sentença ora recorrida, enunciando a matéria de facto provada,
apenas como tal considerou que “a oponente é sócia da dita socie-
dade”. Contudo, ao discretear sobre o arto 13.o do CPT, afirmou
não se ter provado que a oponente exerceu funções de gerência da
referida sociedade, pelo que concluiu não se verificaram os pressu-
postos da responsabilidade estabelecidos no citado arto 13.o e, em
consequência, julgou procedente a oposição.

A FP recorre para este STA e alega que a oponente tomou a
posição dos sócios que lhe cederam as quotas, com todos os direitos
e obrigações inerentes às quotas cedidas, conforme se vê da escritura
de cedência das quotas, e conclui as alegações nos seguintes termos:

- Está provado que a oponente tem legitimidade passiva para ser
demandada;

- Está provado que o arto 13.o do CPT é de aplicação imediata
aos processos pendentes e com efeitos retroactivos;

- Está ainda provado que a oponente não provou que não foi por
culpa sua que o património da empresa se tornou insuficiente para
satisfação dos créditos, como lhe competia nos termos do artigo 13o

do CPT.
Termina pedindo que a sentença seja revogada e mandada pros-

seguir a execução fiscal.
Por sua vez, o M.o P.o recorre para o Tribunal Tributário de 2.a Ins-

tância e sustenta que se verifica nulidade do julgamento da matéria
de facto e erro de julgamento quanto ao direito, rematando as ale-
gações com as seguintes conclusões:

“1. Na douta sentença sob recurso há uma insuficiente fixação da
matéria de facto necessária a uma boa decisão da causa;

2. Com violação do disposto no arto 659.3 do C.P.C. e no arto 142.2
do C.P.T;

3. O que conduz à anulação da sentença, por falta de julgamento
de facto - artigos 712.2, 792 e 744.9, todos do C.P.C., por força do
arto 2.f) do C.P.T;

4. “Carlos Vaz Martins, Lda” com apenas três sócios que, como
tais e sem outra designação, são nomeados gerentes daquela, quis
o exercício do cargo (gerente) por quem tiver e enquanto tiver a
qualidade de sócio;

5. Deste critério resulta que, sem necessidade de declaração ex-
pressa, o sócio que cede a totalidade da conta quota renuncia à ge-
rência e a cessionária que adquire a qualidade de sócia ascende à
gerência;

6. Vontade que também está presente na cláusula “. . . as cessões
são feitas todos os direitos e obrigações inerentes às quotas
cedidas . . .”;
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7. Assim, a ora recorrida é gerente e, por isso, responsável pelas
dívidas fiscais da sociedade, relativas ao período da sua gerência,
nos termos do arto 143.o do CPT, já que não fez prova de não lhe
caber culpa pela insuficiência do património da sociedade para a sa-
tisfação dos créditos fiscais e,

8. Consequentemente, é a recorrida parte legítima na execução -
artigos 239.2 e 286.1b) do C.P.T.;

9. Normas violadas pelo Mmo Juiz “a quo”, ao decidir de modo
diferente”.

Termina pedindo a revogação da decisão recorrida e a sua sub-
stituição por outra que considere a oponente responsável subsidiária
da devera originária.

Tais recursos foram admitidos por despacho de fls. 36, após o que
contra-alegou a recorrida, alegando, em resumo, que segundo o
arto 252o, no 3, do Código das Sociedades Comerciais a gerência atri-
buída no contrato a todos os sócios não se entende conferida aos
que só posteriormente adquiram essa qualidade, que a gerência não
é transmissível por actos entre vivos ou por morte nem isolada nem
conjuntamente com a quota, nos temos do no 4 do mesmo artigo,
que o ónus da prova de que a recorrida era gerente da sociedade
cabia à recorrente, que a gerência apenas se verifica ou através da
designação na escritura de constituição de sociedade ou da sua al-
teração ou em eleição em assembleia geral, que os gerentes são de-
signados no contrato de sociedade ou eleitos posteriormente por de-
liberação dos sócios, nos termos do arto 252o, no 2, do CSC, não
bastando que a aquisição da qualidade de sócio, e ainda que as dívidas
do ano de 1987 e 1988 à Caixa de Previdência/Centro Regional de
Segurança Social se encontra prescritas, por não exercício no prazo
de três anos, nos termos do arto 13o do DL no 103/980, de 9 de
Maio. Assim, deve manter-se a decisão recorrida.

O senhor Juiz, no seu despacho de fls. 40, considerando que o
recurso da FP foi interposto em primeiro lugar e porque o seu pro-
vimento inutilizará o outro recurso, ordenou a remessa dos autos
a este STA, pedindo que estes lhe sejam remetidos no caso de se
negar provimento ao recurso da FP ou no de se decidir dele não
tomar conhecimento.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Flui do exposto que as questões de fundo a decidir consistem

em saber se a oponente se deve ou não considerar gerente de direito,
em face do pacto social e da escritura de cedência de quotas, e se
é responsável subsidiária da sociedade, nos termos do arto 13o do
CPT.

Mas importa observar que foram interpostos dois recursos: um para
este STA, tendo por fundamento exclusivamente matéria de direito,
e outro para o Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Assim, a primeira questão que se suscita é a de saber qual dos
recursos logra prioridade. Vejamos.

III - 1 - Qual, pois, o primeiro recurso a ser julgado?
Ora, vistas bem as coisas, a questão afinal é outra.
Na verdade, há que começar por encontrar resposta à questão de

saber qual a influência que um recurso exerce no outro, nomeada-
mente se algum fica prejudicado. Será que cada um dos recursos
vai para tribunal diferente? E será que, nesse caso, um espera pelo
julgamento do outro? Em caso afirmativo, qual deles espera? E que
influência exerce a decisão de um no outro?
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A resposta para estas interrogações reclama que se dilucide a na-
tureza e a razão de ser do recurso per saltum para o STA.

Ora, a ratio que inspirou a solução consagrada no arto 32o, no 1,
alínea b) do ETAF foi manifestamente uma preocupação de economia
processual, considerando que não se justificaria a intervenção do tri-
bunal de 2a Instância no caso de as questões colocadas no recurso
-num ou em vários recursos de uma mesma decisão- serem apenas
de direito. Caso os factos a considerar na decisão se encontrem fixados,
não vale a pena a existência de dois grau de jurisdição sobre matéria
de direito.

Sendo esta a razão de ser da solução do aro 32o, no 1, alínea b),
do ETAF, logo daí se deduz que, tornando-se necessária a tomada
de posição sobre factos controvertidos para a decisão do recurso in-
terposto -ou dos recursos interpostos- de uma decisão, deixa de se
justificar a intervenção do STA.

Na verdade, que sentido teria uma eventual decisão do STA, pro-
nunciando-se sobre uma decisão com base em factos tidos como as-
sentes na primeira instância, quer no sentido da procedência quer
no da improcedência do recurso, se porventura a 2a instância alterasse
tais factos? E nesse caso a decisão do STA cederia perante a decisão
do T.T. de 2a Instância?

O absurdo destas situações logo mostra que a circunstância de
ter sido questionada num recurso a matéria de facto constante de
um decisão implica inexoravelmente a perda de eficácia -e a con-
sequente inutilidade- do recurso interposto para o STA.

Está em causa uma mesma decisão judicial e não pode conceber-se
que se admita a possibilidade de recurso para dois tribunais diferentes.
Ou é um ou é outro o tribunal competente para ambos os recursos
de uma mesma decisão. Ora, existindo litígio sobre matéria de facto,
sempre o T.T. de 2a Instância teria que intervir. E por isso deixa
de ter justificação o recurso per saltum para este STA e impõe-se
a devolução para a 2a Instância da competência para o conhecimento
do próprio recurso interposto para o STA.

Dito por outras palavras: interposto que seja recurso tendo por
objecto discordância sobre a matéria de facto tida como provada pela
decisão recorrida, logo fica firmada a competência do T.T. de 2a Ins-
tância, perdendo toda a utilidade o recurso eventualmente interposto
para o STA da mesma decisão. Tudo se passa como se ambos os
recursos tivessem sido interpostos para a 2a instância.

Assim, e sem necessidade de mais alongadas considerações -e outras
implicações gravosas resultantes de solução contrária se poderiam
invocar-, de concluir é que o tribunal competente para conhecer de
ambos os recursos é o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que se acorda em declarar este STA incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer do recurso interposto pelo
representante da Fazenda Pública junto do tribunal a quo e declarar
competente para o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — José de Jesus Costa - Rela-
tor — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Recurso interposto de uma decisão de
1a instância para a 2a instância e para o Supremo Tribunal
Administrativo, per saltum.

Doutrina que dimana da decisão:

Interpostos dois recursos de uma mesma decisão de tribunal
de 1a instância, um para o STA — tendo por fundamento
exclusivo matéria de direito e outro para o T.T. de 2a Ins-
tância tendo por objecto matéria de facto —, a competência
do STA devolve-se ao T.T. de 2a Instância que passa a
ser o tribunal competente para o conhecimento de ambos
os recursos.

Recurso 17957. Recorrente: Fazenda Pública e Ministério Público.
Recorrida: Rosa Maria Martins da Rocha Vaz martins. Relator:
Exmo. Conso. Dr Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I — O representante da Fazenda Pública e o digno agente do Mi-
nistério Público junto do Tribunal Tributário de 1a Instância inter-
puseram o presente recurso da sentença de 9.11.93 do mesmo tribunal
que julgou procedente a oposição que Rosa Maria Martins da Rocha
Vaz Martins, residente em Febres, Laje, Vila Verde, deduziu à exe-
cução fiscal instaurada na Repartição de Finanças de Vila Verde
contra a sociedade comercial por quotas Carlos Vaz Martins, Lda,
nos autos devidamente identificada, para cobrança coerciva da quantia
de 215 635$00 e juros de mora, execução que contra a oponente re-
vertera, como subsidiariamente responsável nos termos do disposto
no arto 13o do Código de Processo Tributário.

A oponente alegara que nunca foi gerente, nem de facto nem de
direito, da referida sociedade, tendo-se limitado a adquirir quotas
de sócios-gerentes, sendo que na escritura de cedência de quotas
os cedentes não renunciaram à sua qualidade de gerentes da sociedade.

A sentença ora recorrida, enunciando a matéria de facto provada,
apenas como tal considerou que ”a oponente é sócia da dita socie-
dade”. Contudo, ao discretear sobre o arto 13o do CPT, afirmou não
se ter provado que a oponente exerceu funções de gerência da referida
sociedade, pelo que concluiu não se verificaram os pressupostos da
responsabilidade estabelecidos no citado arto 13o e, em consequência,
julgou procedente a oposição.

A FP recorre para este STA e alega que a oponente tomou a
posição dos sócios que lhe cederam as quotas, com todos os direitos
e obrigações inerentes às quotas cedidas, conforme se vê da escritura
de cedência das quotas, e conclui as alegações nos seguintes termos:

- Está provado que a oponente tem legitimidade passiva para ser
demandada;

- Está provado que o arto 13o do CPT é de aplicação imediata
aos processos pendentes e com efeitos retroactivos;

329

- Está ainda provado que a oponente não provou que não foi por
culpa sua que o património da empresa se tornou insuficiente para
satisfação dos créditos, como lhe competia nos termos do artigo 13o

do CPT.
Termina pedindo que a sentença seja revogada e mandada pros-

seguir a execução fiscal.
Por sua vez, o MoPo recorre para o Tribunal Tributário de 2a Ins-

tância e sustenta que se verifica nulidade do julgamento da matéria
de facto e erro de julgamento quanto ao direito, rematando as ale-
gações com as seguintes conclusões:

«1. Na douta sentença sob recurso há uma insuficiente fixação da
matéria de facto necessária a uma boa decisão da causa;

2. Com violação do disposto no arto 659.3 do C.P.C. e no arto 142.2
do C.P.T.;

3. O que conduz à anulação da sentença, por falta de julgamento
de facto - artigos 712.2, 792 e 7449, todos do C.P.C., por força do
arto 2.f) do C.P.T.;

4. ”Carlos Vaz Martins, Lda” com apenas três sócios que, como
tais e sem outra designação, são nomeados gerentes daquela, quis
o exercício do cargo (gerente) por quem tiver e enquanto tiver a
qualidade de sócio;

5. Deste critério resulta que, sem necessidade de declaração ex-
pressa, o sócio que cede a totalidade da sua quota renuncia à gerência
e a cessionária que adquire a qualidade de sócia ascendente à gerência;

6. Vontade que também está presente na cláusula ”. . . as cessões
são feitas com todos os direitos e obrigações inerentes às quotas
cedidas. . .”;

7. Assim, a ora recorrida é gerente e, por isso, responsável pelas
dívidas fiscais da sociedade, relativas ao período da sua gerência,
nos termos do arto 143o do CPT já que não fez prova de não lhe
caber culpa pela insuficiência do património da sociedade para a sa-
tisfação dos créditos fiscais e,

8. Consequentemente, é a recorrida parte legítima na execução -
artigos 239.2 e 286.1b) do C.P.T.,

9. Normas violadas pelo Mmo Juiz ”a quo”, ao decidir de modo
diferente”.

Termina pedindo a revogação da decisão recorrida e a sua sub-
stituição por outra que considere a oponente responsável subsidiária
da devera originária.

Tais recursos foram admitidos por despacho de fls. 36, após o que
contra-alegou a recorrida, alegando, em resumo, que segundo o
arto 252o, no 3, do Código das Sociedades Comerciais a gerência atri-
buída no contrato a todos os sócios não se entende conferida aos
que só posteriormente adquiram essa qualidade, que a gerência não
é transmissível por actos entre vivos ou por morte nem isolada nem
conjuntamente com a quota, nos termos do no 4 do mesmo artigo,
que o ónus da prova de que a recorrida era gerente da sociedade
cabia à recorrente, que a gerência apenas se verifica ou através da
designação na escritura de constituição de sociedade ou da sua al-
teração ou em eleição em assembleia geral, que os gerentes são de-
signados no contrato de sociedade ou eleitos posteriormente por de-
liberação dos sócios, nos termos do arto 252o, no 2, do CSC, não
bastando que a aquisição da qualidade de sócio, e ainda que as dívidas
do ano de 1987 e 1988 à Caixa de Previdência/Centro Regional de
Segurança Social se encontra prescritas, por não exercício no prazo
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de três anos, nos termos do arto 13o do Dl n.o 103/980, de 9 de
Maio. Assim, deve manter-se a decisão recorrida.

O senhor Juiz, no seu despacho de fls. 40, considerando que o
recurso da FP foi interposto em primeiro lugar e porque o seu pro-
vimento inutilizará o outro recurso, ordenou a remessa dos autos
a este STA, pedindo que estes lhe sejam remetidos no caso de se
negar provimento ao recurso da FP ou no de se decidir dele não
tomar conhecimento.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Flui do exposto que as questões de fundo a decidir consistem

em saber se a oponente se deve ou não considerar gerente de direito,
em face do pacto social e da escritura de cedência de quotas, e se
é responsável subsidiária da sociedade, nos termos do arto13o do CPT.

Mas importa observar que foram interpostos dois recursos: um para
este STA, tendo por fundamento exclusivamente matéria de direito,
e outro para o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Assim, a primeira questão que se suscita é a de saber qual dos
recursos logra prioridade. Vejamos.

III - 1 - Qual, pois, o primeiro recurso a ser julgado?
Ora, vistas bem as coisas, a questão afinal é outra.
Na verdade, há que começar por encontrar resposta à questão de

saber qual a influência que um recurso exerce no outro, nomeada-
mente se algum fica prejudicado. Será que cada um dos recursos
vai para tribunal diferente? E será que, nessa caso, um espera pelo
julgamento do outro? Em caso afirmativo, qual deles espera? E que
influência exerce a decisão de um no outro?

A resposta para estas interrogações reclama que se dilucide a na-
tureza e a razão de ser do recurso per saltum para o STA.

Ora, a ratio que inspirou a solução consagrada no arto 32o, n.o 1,
alínea b) do ETAF foi manifestamente uma preocupação de economia
processual, considerando que não se justificaria a intervenção do tri-
bunal de 2 a Instância no caso de as questões colocadas no recurso
-num ou em vários recursos de uma mesma decisão- serem apenas
de direito. Caso os factos a considerar na decisão se encontrem fixados,
não vale a pena a existência de dois graus de jurisdição sobre matéria
de direito.

Sendo esta a razão de ser da solução do arto 32o, n.o 1, alínea b),
do ETAF, logo daí se deduz que, tornando-se necessária a tomada
de posição sobre factos controvertidos para a decisão do recurso in-
terposto -ou dos recursos interpostos- de uma decisão, deixa de se
justificar a intervenção do STA.

Na verdade, que sentido teria uma eventual decisão do STA, pro-
nunciando-se sobre uma decisão com base em factos tidos como as-
sentes na primeira instância, quer no sentido da procedência quer
no da improcedência do recurso, se porventura de 2a instâcia alterasse
tais factos? E nesse caso a decisão do STA cederia perante a decisão
do T.T. de 2a Instância?

O absurdo destas situações logo mostra que a circunstância de
ter sido questionada num recurso a matéria de facto constante de
uma decisão implica inexoravelmente a perda de eficácia -e a con-
sequente inutilidade- do recurso interposto para o STA.

Está em causa uma mesma decisão judicial e não pode conceber-se
que se admita a possibilidade de recurso para dois tribunais diferentes.
Ou é um ou é outro o tribunal compete para ambos os recursos
de uma mesma decisão. Ora, existindo litígio sobre matéria de facto,
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sempre o T.T. de 2a Instância teria que intervir. E por isso deixa
de ter justificação o recurso per saltum para este STA e impõe-se
a devolução para a 2a Instância da competência para o conhecimento
do próprio recurso interposto para o STA.

Dito por outras palavras: interposto que seja recurso tendo por
objecto discordância sobre a matéria de facto tida como provada pela
decisão recorrida logo fica firmada a competência do T.T. de 2.a Ins-
tância, perdendo toda a utilidade o recurso eventualmente interposto
para o STA da mesma decisão. Tudo se passa como se ambos os
recursos tivessem sido interpostos para a 2a Instância.

Assim, e sem necessidade de mais alongadas considerações -e outras
implicações gravosas resultantes de solução contrária se poderiam
invocar-, de concluir é que o tribunal competente para conhecer de
ambos os recursos é o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que se acorda em declarar este STA incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer do recurso interposto pelo
representante da Fazenda Pública junto do tribunal a quo e declarar
competente para o tal o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. – José Jesus Costa — Francisco
Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Contribuição industrial. Imposto extraordinário sobre lucros.
Liquidação adicional. Impugnação judicial. Prazo. Início
do prazo. Lei aplicável. Cobrança eventual. Cobrança vir-
tual. Débito ao tesoureiro. Abertura do cofre.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A lei aplicável ao prazo de impugnação de uma liquidação
adicional de contribuição industrial, grupo A, do exercício
de 1987, num caso em que a notificação para pagamento
eventual e o débito ao tesoureiro ocorreram em 1990,
é o corpo do artigo 89.o do CPCI e os §§ 1º e 2º do
artº 102º do CCIndustrial.

2 — A lei aplicável ao prazo de impugnação de uma liquidação
adicional de imposto extraordinário sobre lucros do exer-
cício de 1987, num caso em que a notificação para pa-
gamento eventual e o débito ao tesoureiro ocorreram em
1990, são os nºs 1 e 2 do artº 17º do DR nº 66/83.

3 — Segundo essas normas o prazo de impugnação era de
90 dias a contar do imediato ao da abertura do cofre
para cobrança virtual (salvo se o pagamento do imposto
fosse feito em fase de cobrança eventual).

4 — E esse dia da abertura do cofre era o primeiro dia útil
do mês seguinte ao do débito ao tesoureiro, a que devia
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proceder-se se o contribuinte, notificado para, no prazo
de 15 dias, pagar o liquidado, sob a forma de cobrança
eventual, não pagasse.

Recurso nº 18.012. Recorrente: PIMENTA E RENDEIRO, URBA-
NIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, S. A.; Recorrido: FAZENDA
PÚBLICA; Relator: Juiz Conselheiro CASTRO MARTINS.

ACORDAM EM CONFERÊNCIA NA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO:

1. PIMENTA E RENDEIRO, URBANIZAÇÕES E CONSTRU-
ÇÕES, S. A., com sede na Amadora, recorre do despacho do Tribunal
Tributário de 1ª Instância de Lisboa (4º Juízo), lavrado em 5-11-91,
a fls. 79-81, que indeferiu liminarmente, por extemporânea, a sua
petição de fls. 2 a 5, de impugnação de liquidação adicional de con-
tribuição industrial (grupo A), de imposto extraordinário sobre lucros
e de juros compensatórios em relação ao seu exercício de 1987.

A rematar a sua alegação oferece a conclusão de que a petição
inicial foi apresentada em devido tempo, nos termos do artº 89º,
al. a), do CPCI, uma vez que o débito da contribuição industrial
ao tesoureiro teve lugar em 6-11-90.

Não houve contra-alegação.
Neste STA o Mº Pº emitiu parecer no sentido do não provimento

do recurso.
2. Para concluir pela extemporaneidade da impugnação o despacho

recorrido assentou na seguinte matéria de facto:
- Feita a aqui impugnada liquidação adicional (por iniciativa da

Administr. Fiscal, que corrigiu, para mais, a matéria colectável de-
clarada), foi em 1-8-90 notificada a ora impugnante para efectuar
o pagamento, sob a forma de cobrança eventual, do assim liquidado,
o que ela não cumpriu, pelo que foi feito o débito ao tesoureiro,
para cobrança virtual, em 6-11-90.

- A petição de impugnação deu entrada na repartição de finanças
em 27-2-91.

3. O despacho ora sob recurso indeferiu liminarmente a petição
por entender que caducara o direito de impugnar em virtude de a
apresentação daquele articulado ter sido feita depois de decorrido
o prazo de 90 dias para o efeito estipulado no artº 89º do Cód.
de Proc. das Contribuições e Impostos (CPCI), então vigente.

A recorrente aceita ser esse o prazo mas já não que o seu termo
inicial seja, como diz a sentença, o dia seguinte ao da notificação
para cobrança eventual: entende que tal prazo se iniciou no dia se-
guinte ao da abertura do cofre (para cobrança virtual), que se verificou
no primeiro dia útil de Dezembro de 1990, uma vez que o débito
ao tesoureiro ocorreu em 6-11-90.

Vejamos de que lado está a razão.
4. Como estamos perante uma impugnação de liquidação adicional

de contribuição industrial (grupo A), de imposto extraordinário sobre
lucros e de juros compensatórios em relação ao exercício de 1987
e quer a notificação para pagamento eventual quer o débito ao te-
soureiro ocorreram em 1990, temos como certo que a lei aplicável
ao ora questionado prazo de impugnação é o do corpo artº 89º do
CPCI e as normas pertinentes do Cód. da Contribuição Industrial
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(CCI) - §§ 1º e 2º do artº 102º - e do DR nº 66/83-07-13 (nºs 1
e 2 do artº 17º - cfr. nº 5 do artº 33º do DL nº 119-A/83-02-28).

A referida norma do artº 89º do CPCI fixava o prazo de impugnação
em 90 dias a contar do imediato ao da abertura do cofre para cobrança
virtual, salvo se o pagamento do imposto fosse feito em fase de co-
brança eventual, caso em que tal prazo se iniciaria no dia imediato
ao desse pagamento.

Quanto às liquidações adicionais de contribuição industrial (gru-
po A) e de imposto extraordinário sobre lucros os referidos artºs 102º,
§§ 1º e 2º, e 17º, nºs 1 e 2, dispunham que o contribuinte seria
notificado para, no prazo de 15 dias, pagar o liquidado, sob a forma
de cobrança enventual, e que, se não pagasse, se procederia a cobrança
virtual, ”devendo então o pagamento efectuar-se durante o mês se-
guinte ao do débito ao tesoureiro”.

No caso sub judice o pagamento não foi efectuado no período
de cobrança eventual e o débito ao tesoureiro, para cobrança virtual,
ocorreu em 6-11-90.

Abertura do cofre é a expressão que o legislador tradicionalmente
usava para significar o primeiro dia (que tinha, pois, de ser dia útil)
da cobrança virtual de um imposto.

Assim, no caso sub judice, a abertura do cofre verificou-se no pri-
meiro dia útil do mês seguinte ao do débito ao tesoureiro, ou seja,
em 3 de Dezembro de 1990.

Por isso, tendo a petição de impugnação sido apresentada em
27-2-91, foi-o menos de 91 dias a contar do dia imediato ao dessa
abertura do cofre, pelo que tem de haver-se por tempestiva.

5. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso revogando-se
a decisão recorrida, que deve ser substituída por outra que não seja
de indeferimento liminar pelo motivo nela invocado.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Agostinho Castro Martins — Re-
lator — Manuel Fernando Santos Serra — Carlos Alberto Pereira
Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Imposto de transacções. Valor tri-
butável das transações. Saída do local de produção. Arto 8o

do Código de Imposto de Transações.

Doutrina que dimana da decisão:

O custo suportado pelo produtor para colocação dos produtos
acabados no transporte a cargo do adquirente releva para
o estabelecimento do preço que incide o Imposto de Tran-
sações, nos termos do disposto no arto 8o do Código do
Imposto de Transações.
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Recurso n.o 18 035. Recorrente: Manuel Joaquim pinto, Lda; Recor-
rido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I - Manuel Joaquim Pinto, Lda, nos autos devidamente identificada,
interpôs o presente recurso da sentença do senhor Juiz do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Faro de 8.7.1992, a fls. 30 e segs.,
que julgou improcedente a impugnação que a recorrente deduzira
contra a liquidação de imposto de Transacções que a Repartição de
Finanças de Loulé efectuou, no montante de 7 769 068$, relativamente
a transacções efectuadas no período entre Janeiro de 1982 a Outubro
de 1983.

O recurso fora interposto para o Tribunal Tributário de 2.a Instância
o qual, por acórdão de 16.2.93, se declarou incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do recurso, tendo os autos dado entrada
neste STA em 16.3.94.

A ora recorrente alegara, na impugnação, que o valor das mer-
cadorias -no caso brita- a considerar, nos termos do disposto no arto 8o

do Código do Imposto de Transacções (CIT), era o valor à saída
do local de produção, ou seja, o valor correspondente ao produto
acabado, mas sem consideração do valor do serviço de carregamento
prestado aos adquirentes da brita, ao contrário do que entendeu a
Repartição de Finanças.

A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos, que
a ora recorrente não põe em causa:

”1 Desde 1981 que a impugnante se dedica à actividade de extração
de britagem de calcários (brita) destinados à construção civil e obras
públicas;

2 A impugnante, para carregar a brita nos meios de transporte
destinados a transportá-la, utilizava máquinas com pás carregadoras;

3 A impugnante decompunha o preço de venda final da brita em
duas verbas: uma constituindo o preço da brita no estádio de produto
acabado -sobre o que incide o imposto de transações ...;

4 Outra, relativa ao serviço de carga referido no ponto 2, sobre
o qual não incidia o imposto de transações;

5 A prática de liquidação do imposto de transações, pela forma
referida em 3 e 4, era seguida por outros produtores de britas e
com conhecimento por parte dos serviços da administração fiscal;

6 Até à data de 22 de Fevereiro de 1984, altura em que a impugnante
foi visitada pelos serviços de fiscalização tributária, nunca a admi-
nistração fiscal contestou a forma como a impugnante processava
a liquidação do imposto de transacções;

7 Só após a visita referida no ponto 6 é que a impugnante ficou
informada de que não seria aceite a forma de liquidação do imposto
de transacções referida nos pontos 2 e 3;

8 A impugnante não arrecadou imposto de transacções que não
tivesse depositado;

9 A Repartição de Finanças de Loulé liquidou à impugnante im-
posto de transacções, no montante de 7 769 068$000, com referência
ao período de Janeiro de 1982 a Outubro de 1983, relativo ao valor
do carregamento da brita”.

Em face destes factos, a sentença concluiu que o serviço de car-
regamento da brita era ainda feito nas pedreiras, a céu aberto, e
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por isso não podia deixar de ser considerado como incluído no valor
do produto à saída do local de produção.

Inconformada, a recorrente reitera o seu ponto de vista de que
o serviço de carregamento não entra para a determinação do valor
da mercadoria, nos termos e para os efeitos do arto 8o do CIT, re-
matando as suas alegações com as seguintes conclusões:

”1a - O imposto em apreciação respeita exclusivamente a operações
sobre mercadorias, onde se inclui a venda de britas, conforme dispõe
o artigo 1o do respectivo Código;

2a - Na venda de britas, o valor a considerar para efeitos de tri-
butação é o preço praticado à saída do local de produção, consi-
derando-se como tal o preço da brita como produto acabado;

3a - O serviço de carregamento, prestado pelo produtos de forma
acessória e complementar à sua produção e situando-se fora e para
além desta, não pode ser considerado como elemento de produção,
nem o seu preço poderá ser considerado como uma componente do
preço da brita, não incorporando, assim, o valor da mercadoria para
efeitos de incidência de imposto;

4a - Terminando o ciclo de produção e apresentando-se o produto
como acabado, é sobre o preço deste que deve incidir o imposto,
devendo entender-se como local de produção o espaço físico onde
se processa aquela ciclo;

5a - Apenas os serviços executados na produção em que, como
componentes do produto, o seu valor é neles incorporado, ficam por
atracção e de forma indirecta sujeitos a imposto pela incidência sobre
o preço global;

6a - Verifica-se, pois, que a firma impugnante e ora recorrente
não está em falta pela liquidação e subsequente entrega de imposto,
pois este não se mostrava devido;

7a - Ao julgar-se improcedente a impugnação, não se mostrando
anular o imposto de Transações liquidado pela Repartição de Fi-
nanças, mostram-se violados os seguintes normativos do Código do
Imposto de Transações:

a) Artigo 1o, que determina que o imposto incide sobre transacções
de mercadorias;

b) Artigo 8o (corpo), que determina que o valor das transações
para efeito de liquidação do imposto deverá ser o preço ilíquido (da
mercadoria) praticado à saída do local de produção”.

Pode por isso a revogação da sentença e a anulação da liquidação
impugnada.

O representante da Fazenda Pública junto do tribunal a quo mos-
tra-se hesitante sobre a solução a acolher, citando em abono da tese
do recorrente ao ac. do Tribunal Tributário de 2.a Instância de 8.5.90,
no processo no 59 561.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o parecer de que o re-
curso não merece provimento, pois que a letra do arto 8o do CIT
alude ao valor da mercadoria à saída do ... local de produção e não
o valor praticado no local de produção.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Flui do exposto que a questão submetida à apreciação deste

STA, pese embora a extensão das conclusões das alegações, é a de
saber se o valor do serviço prestado pela impugnante e ora recorrente
de carregamento da brita por produzida para os transportes dos ad-
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quirentes dever ser incluído no valor da brita, nos termos e para
os efeitos do disposto no arto 8o do CIT.

Na verdade, dispunha o corpo do arto 8o do CIT o seguinte:
”O valor das transacções sujeitas a imposto será o preço ilíquido

praticado à saída do armazém, local de produção, ou outros locais
de venda, sem consideração das deduções que tiverem sido efectuadas
por qualquer meio ou processo, designadamente a título de desconto,
abatimento ou bónus”.

Tudo se resume, pois, a uma questão de interpretação do citado
arto 8o. Este é, assim, o thema decidendum. Vejamos.

III - Ora, pode já dizer-se que a recorrente não tem razão.
Na verdade, a letra do art. 8o do CIT, que acima se transcreveu,

afirma claramente que o valor a atender é o das mercadorias à saída
do armazém, local de produção, outros locais de venda....

Ora, sendo de presumir que o legislador soube exprimir o seu pen-
samento em termos adequados -cfr. arto 9o, no 3, do Código Civil-,
o sentido mais natural da expressão valor de transação ”à saída do
local de produção” é exactamente o de que nesse valor está incluído
o custo da colocação da mercadoria em condições de ser transportada
pelo adquirente. Se outro fosse o pensamento do legislador, certa-
mente que ele o teria explicitado em termos literais diferentes e de
forma clara.

Face à redacção do preceito, não se vê como seja possível en-
tender-se que o valor da actividade desenvolvida pelo produtor para
colocar as mercadorias que produziu em condições de serem sujeitas
ao transporte para o local pretendido pelo adquirente deixe de ser
englobado no valor da mercadoria.

Compreende-se que, face ao texto em análise, fique de fora do
valor das mercadorias o preço do seu transporte para o local pre-
tendido pelo adquirente. Após a saída da mercadoria do armazém,
do local de produção ou de outros locais de venda, ela fica à inteira
disposição do adquirente e por isso se compreende que o apreço
do transporte não releve para o valor da incidência do Imposto de
Transações (IT). Mas igual razão não procede em relação aos custos
da empresa produtora para colocar os produtos em armazéns seus
ou outros locais de venda ou para os colocar em condições de serem
transportados à ordem do adquirente.

Aliás, não se compreenderia que estivesse sujeito a tributação em
IT a actividade de transporte das mercadorias do local de produção
para locais de venda do próprio produtor e não estivesse o preço
da actividade desenvolvida para colocar os produtos em condições
de se iniciar o seu transporte para local escolhido pelo adquirente.
Vale isto dizer que a letra do preceito corresponde perfeitamente
à sua presumível ratio, pelo que não se vê qualquer motivo para
deixar de fazer uma interpretação meramente declarativa e literal
do preceito -cfr. nos 1 e 3 do citado arto 9o.

Deste modo, e sem necessidade de mais desenvolvimentos, de con-
cluir é que a decisão recorrida interpretou e aplicou correctamente
a lei e não merece censura.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 60 %.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — José de Jesus Costa - Rela-
tor — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Recurso per saltum. Matéria de facto.
Matéria de direito. Incompetência em razão da hierarquia.
Conhecimento oficioso. Sisa. Terreno para construção.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A questão da incompetência absoluta - em razão da hie-
rarquia - do tribunal para um recurso é de conhecimento
oficioso e prioritário; e a sua procedência prejudica a
apreciação de qualquer outra.

2 — A Secção de Contencioso Tributário do STA carece de
competência em razão da hierarquia para conhecer de
recurso directo de decisão jurisdicional de um tribunal
tributário de 1a instância que não se restrinja a matéria
de direito.

3 — Tal competência cabe ao Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância.

Recurso no 18.110. Recorrentes: JOSÉ MARTINS, LDA., e PAULA
MOREIRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.;
Recorrida: FAZENDA PÚBLICA; Relator: Juiz Conselheiro CAS-
TRO MARTINS.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. JOSÉ MARTINS, LDA., e PAULA MOREIRA - EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., sociedades com sede em Al-
mada, recorrem per saltum da Sentença do Tribunal Tributário de
1a Instância de Setúbal de 15-2-93, lavrada a fls. 30 vo e segs., que
julgou improcedente a sua impugnação contra uma liquidação adi-
cional de sisa e de imposto de selo pela aquisição que elas haviam
feito por escritura de 29-1-88 de um prédio, denominado Quinta da
Formiga e situado na freguesia da Caparica, Almada.

Para assim decidir o tribunal a quo assentou em que tal prédio
era de qualificar como terreno para construção, por considerar pro-
vado que ele fora adquirido pelas ditas sociedades para loteamento
e posterior construção e que estas ”em 23-6-88 requereram à Câmara
Municipal de Almada um projecto de construção para [ess]a Quinta
da Formiga com um total de 89 fogos”.

Para verem revogada a dita sentença as recorrentes alegam, além
do mais, ter esta decisão judicial incorrido em erro sobre a matéria
de facto ao dar infundadamente como provado que a aquisição desse
prédio, que era de qualificar como misto (constituído por uma parte
urbana e uma parte rústica) fora feita para o destinar a construção
e que elas haviam apresentado à Câmara Municipal de Almada para
aprovação um projecto de construção, quando se tinham limitado
a apresentar um ”processo (ou pedido) de viabilidade (informação
prévia) de loteamento”.

2. Perante estes dados processuais o Mo Po suscitou a fls. 62-64
a questão prévia da incompetência deste STA em razão da hierarquia
para conhecer do recurso, interposto per saltum, por não versar ex-
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clusivamente matéria de direito, nada tendo a isso respondido as re-
correntes, apesar de para o efeito notificadas.

3. Tal questão da incompetência, absoluta, deste tribunal é de co-
nhecimento oficioso e prioritário; e a sua procedência impede se co-
nheça aqui de qualquer outra [artos 2o, al. a), e 45o do CPT e 101o

e ss. do CPC].
4. Ora do acima exposto (parágrafos segundo e terceiro do no 1)

flui claramente que este recurso, directamente interposto da 1a ins-
tância, não se restringe a matéria de direito, antes nele se discute
também matéria de facto, pelo que para dele conhecer carece esta
2a Secção do STA de competência, a qual cabe ao Tribunal Tributário
de 2a Instância, conforme dispõem os artos 32o, no 1, al. b), e 41o,
no 1, al. a), do ETAF, e 167o do CPT.

5. Pelo exposto, acordam em declarar esta Secção do STA incom-
petente em razão da hierarquia para conhecer do recurso e para
tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelas recorrentes, solidariamente, com taxa de justiça e pro-
curadoria de, respectivamente, 30.000$ e 15.000$ (§ único do arto 5o,
por remissão do § 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Agostinho Castro Mar-
tins — João José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo. Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais Tri-
butários de 1a instância, a Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo, apenas co-
nhece nos recursos – recursos per saltum – matéria de
direito.

2 — Se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto,
aquela Secção de Contencioso Tributário é incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo
competente, para conhecer desse recurso o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância.

Recurso n.o 18.169, em que é Recorrente Manuel Pereira Pinto e
Recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. RODRIGUES PARDAL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Manuel Pereira Pinto, c.f. 103889892, casado, residente na Rua
da Boa Nova, Sivadinho, Silvalde, Espinho, veio impugnar a liquidação
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da contribuição industrial, grupo C, referente ao exercício de 1986,
do montante de 113.661$, de imposto extraordinário de 9.472$ e de
juros compensatórios de 15.222$ ou seja o total de 138.355$, nos
termos e com os fundamentos seguintes:

É empregado da PHILIPS PORTUGUESA, SA, e não exerce qual-
quer actividade comercial ou industrial, em seu nome ou por sua
conta.

Em Dezembro de 1987, recebeu um ofício da Repartição de Fi-
nanças de Espinho em que o notificava para reclamar querendo, do
rendimento colectável fixado ou para pagar a quantia liquidada.

Sucede que o acto tributário subjacente a tal notificação é ferido
de nulidade ou anubilidade pelo concurso cumulativo dos funda-
mentos.

Na verdade os bens em causa não foram adquiridos com o objectivo
de serem revendidos e não foram, efectivamente, objecto de revenda.

Verifica-se, também sumulativamente, a inexistência de factos
tributários.

Pede a anulação do acto tributário.
O digno representante da Fazenda Pública, na sua resposta, ma-

nifesta-se pelo indeferimento da impugnação.
O distinto representante do Ministério Público é de parecer que

a impugnação é de julgar improcedente.
O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Aveiro julgou

a impugnação improcedente por intempestividade, uma vez que, no
caso, a abertura do cofre se iniciou com o débito ao Tesoureiro – em
16.05.86 – e a petição de impugnação foi apresentada em 27.5.86,
pelo que, nesta data, já havia decorrido o prazo de 90 dias (art. 279
do CC).

O recorrente (R), não se conformando com o teor desta sentença,
interpôs recurso para este Supremo Tribunal, formulando as con-
clusões seguintes:

a) Por a contribuição industrial (CI) ser um imposto originariamente
de cobrança virtual;

b) Por o débito ao Tesoureiro ter ocorrido em 19.02.88;
c) Por o impugnante ter o prazo de 90 dias contados do primeiro

dia útil do mês seguinte ao do débito do Tesoureiro;
d) Por o primeiro dia do mês seguinte ter sido 1.08.88;
e) Por a petição de impugnação ter sido apresentada a 27.05.88;
f) Por, assim, ter sido a mesma apresentada, tempestivamente, ou

seja, dentro dos 90 dias da lei;
Deverá a douta decisão recorrida ser revogada e substituída por

outra que, considerando a tempestividade da apresentação da im-
pugnação, conheça do pedido».

A digna representante da Fazenda Pública, entende que, no pre-
sente recurso está em causa matéria de facto, na medida em que
a sentença recorrida considerou a abertura do cofre se deu com o
débito ao Tesoureiro, em 19.02.88, pelo que deve ser este Supremo
Tribunal declarado incompetente em razão da hierarquia, dado que
o recurso deveria ter sido dirigido ao Tribunal Tributário de
2a Instância.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
este STA deve ser declarado incompetente em razão da hierarquia
por o recurso não versar exclusivamente matéria de direito, dado
que o recorrente (R) para sustentar a sua tese alega que foi notificado
pela Administração fiscal para pagar a contribuição em débito durante
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o mês de Março de 1988, e como prova de alegado junta o postal
de notificação (fls. 79), facto esse que não foi tomado em consideração
pelo Mo Juiz a quo.

Ouvido o R sobre a questão suscitada, este nada disse.
Colhidos os vistos legais, urge decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) Nos presentes autos de impugnação judicial, vem impugnar a

liquidação da contribuição industrial, grupo C, relativamente ao ano
de 1986, no montante de 138.355$, sendo 113.661$ de contribuição
industrial, 9.472$ de imposto extraordinário sobre lucros e ainda
15.222$ de juros compensatórios – cfr. doc. de fls. 6.

b) Por ofício de 16.12.87 registado com aviso de recepção o ora
impugnante foi notificado para pagar de modo eventual a liquidação
dita em a) sob pena de se proceder à cobrança virtual – cfr. doc.
de fls. 6.

c) Não tendo a liquidação dita em a) sido paga, foi a mesma debitada
ao Tesoureiro da Fazenda Pública, no dia 19.02.88 – cfr. informação
oficial de fls. 17.

d) No dia 27.05.88, o impugnante fez apresentar a petição de im-
pugnação judicial relatado – cfr. carimbo de entrada de fls. 2.

Com base nesta matéria de facto o Mo Juiz recorrido julgou a
impugnação improcedente por intempestiva por a abertura do cofre
se ter iniciado com o débito ao Tesoureiro em 19.02.88 e a petição
de impugnação ter sido apresentada em 27.05.88, tendo decorrido
mais de 90 dias (art. 279 do Cod. Civ.).

O impugnante recorre para este Supremo Tribunal por a abertura
do cofre ter tido lugar em 1.03.88, por isso, a impugnação era
tempestiva.

Quer a digna representante da Fazenda Pública quer o distinto
magistrado do Ministério Público defendem que esta Secção de Con-
tencioso Tributário é incompetente em razão da hierarquia por o
recurso não versar exclusivamente matéria de direito (arts. 21, no 4,
32, no 1, alínea b), e 41, no 1, alínea a), do ETAF).

2. Vê-se do relatado que foi suscitada quer pela digna representante
da Fazenda Pública quer pelo distinto magistrado do Ministério Pú-
blico a questão da incompetência em razão da hierarquia deste Su-
premo Tribunal por o recurso não versar exclusivamente matéria de
direito.

A questão da incompetência do Tribunal é de interesse e ordem
pública e o seu conhecimento – oficioso – precede o de qualquer outra
matéria (arts. 3 da LPTA, 45, no 2, do CPT e 102, no 1 do CPC).

Analisando, as conclusões – e são estas que delimitam o objecto
do recurso (art. 684, no 3, do CPC) – do R apura-se que este alega
que a abertura do cofre teve lugar em 1.03.88, uma vez que o débito
ao Tesoureiro teve lugar em 19.02.88, por isso, a petição de impug-
nação apresentada, em 27.05.88, é tempestiva.

Por seu lado, a sentença recorrida considerou que a abertura do
cofre se deu com o débito ao Tesoureiro, em 19.02.88.

Portanto, o que está em causa é uma questão de prova – saber
quando se verificou a abertura do cofre da contribuição industrial
impugnada: se no dia 19.02.88 como decidiu o Mo Juiz a quo ou
em 1.03.88, como alega o R e, juntando como prova do invocado
o postal de notificação (fls. 79) enviado pela Repartição de Finanças
de Espinho.
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Resulta de tudo isto que há matéria de facto a apreciar, o que
revela que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito.

Esta circunstância tem como efeito tornar esta Secção de Con-
tencioso Tributário como incompetente em razão da hierarquia, por
nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de
1a instância — recursos per saltum — apenas conhecer matéria de
direito (arts. 21, no 4, 32, no 1, alínea b), 41, no 1, alínea a) e 167
do CPT).

2. Em face do exposto, é procedente a questão de incompetência
suscitada pelos representantes da Fazenda Pública e do Ministério
Público, pelo que é competente para conhecer do recurso o Tribunal
Tributário de 2a Instância (art. 47, no 3, do CPT).

Nestes termos, acordam em declarar incompetente esta Secção de
Contencioso Tributário em razão de hierarquia, declarando compe-
tente para conhecer do recurso o Tribunal Tributário de 2a Instância
(arts. 4, no 1, da LPTA e 47, nos 2 e 3 do CPT).

São devidas custas, fixando-se a taxa de justiça em quinze (15.000$)
mil escudos e a procuradoria em quarenta (40%) por cento.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Execução Fiscal. Oposição. Ilegalidade em concreto da dívida
exequenda. Incidência. Isenção.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não constitui fundamento de oposição à execução fiscal
em geral, a ilegalidade em concreto da liquidação, salvo
o caso da al. g) do art. 286 do C.P.Tributário.

2 — A não incidência (em sentido amplo, abrangendo a pró-
pria isenção) do imposto não enforma a ilegalidade abs-
tracta prevista na al. a) do mesmo normativo, sendo antes
fundamento típico de impugnação judicial - art. 120 do
CPT.

Recurso n.o 18.244, em que é Recorrente Cooperativa de Habitação
e Construção Boa Esperança, CRL, Recorrido a Fazenda Pública,
em que foi Relator o Exmo Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Cooperativa
de Habitação e Construção Boa Esperança, CRL, do despacho do
T.T. de 1a Instância de Lisboa, 2o Juízo, proferido em 01 MAR 94,
que absolveu da instância a Fazenda Pública, nos autos de oposição
que a mesma deduziu à execução fiscal contra si instaurada para
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cobrança coerciva da Cont. Autárquica de 1989, no montante de
2.824.473$00.

Fundamentou-se a decisão na ”inidoneidade do meio processual
usado”, não se verificando nenhum dos fundamentos taxativamente
previstos no art. 286 do CPT, por se discutir a ilegalidade em concreto
da dívida exequenda.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”a) ... foi citada para pagar o montante da contribuição autárquica

de 1991, vencida em 1992.
b) Foi deduzida oposição com fundamento na ilegalidade da dívida

e na inexistência daquela contribuição;
c) ... entendeu que a autárquica, tal como já acontecia com a predial,

não é aplicável às cooperativas de Habitação - por imperativo do
art. 86 da Constituição, dos art. 4o e 5o do Código Cooperativo apro-
vado pelo Dec.-Lei 454/80 de 9/10 e do Dec.-Lei 456/80, da mesma
data;

d) Bem assim, no facto de a recorrente ter adoptado o regime
da propriedade colectiva dos fogos ocupados pelos seus cooperadores,
na modalidade de inquilinato cooperativo (Dec.-Lei no 218/82 de 2
de Junho);

e) Acrescendo que o Código da Contribuição Autarquica e o Es-
tatuto dos Benefícios Fiscais, por serem leis gerais, não revogaram
a lei especial;

f) O único fundamento da oposição não foi a ilegalidade da li-
quidação, dado que toda a oposição reflecte a alegação de que também
foi alegada a inexistência da dívida (a qual constitui fundamento
independente);

g) Além do exposto, o fundamento da inexistência do imposto ou
contribuição estava ausente das leis em vigor, à data dos factos;

h) Donde que inexiste a autárquica, dado não haver lei que permita
cobrá-la;

i) Em abstrato, a dívida decorrente da contribuição autárquica
inexiste;

j) Por último, uma contribuição autárquica seria, no caso, oriunda
da lei inconstitucional, sendo ademais certo que esse imposto não
veio alterar o regime das leis especiais.

Pelo exposto, a decisão recorrida violou os artigos 86 e 268 da
Constituição da República, 4o e 5o do Código Cooperativo (D.L. 454/80
de 9/10, D.L. 456/80 de 9/10 (sic), D.L. 218/82 de 2/6, no 3 do art. 7o

do Cod. Civil, e 286 do CPT.
Pelo que deve ser revogada, declarando-se extinta a contribuição

predial em causa”.
E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-

cisão já que ”saber se inexiste a dívida de contribuição autárquica,
no caso dos autos, não se traduz em saber se existe lei que permitisse
cobrar a contribuição autárquica em 1989 - é facto notório que exis-
te - mas sim qual o regime que decorre da aplicação conjunta dos
preceitos do Código da Contribuição, do EBF, do Código Cooperativo
e do Dec.-Lei no 456/80”, ”mas a apreciação da legalidade concreta
da dívida pretendida pela recorrente não é possível em processo de
oposição à execução fiscal quando, como no caso concreto, a re-
corrente poderia ter impugnado a liquidação”.

O Exmo Magistrado do M. P. excepcionou a incompetência deste
STA, em razão da hierarquia, por o recurso versar também matéria
de facto, uma vez que, fixando-se no despacho recorrido ”que a dívida
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exequenda provem de Contribuição Autárquica do ano de 1989”, ”a
recorrente, nas doutas alegações de recurso e respectivas conclusões,
para além de afirmar vários factos que não vêm dados como provados,
afirma que a citação que lhe foi feita se reporta a Contribuição Au-
tárquica do ano de 1991, vencida em 1992 - Conclusão a) -, o que
está em contradição manifesta com aquele facto fixado na douta de-
cisão recorrida”.

E, corridos os vistos legais, há que decidir.
Em sede factual, vem apurado que:
”a) A dívida exequenda provem de contribuição autárquica do ano

de 1989, nos termos constantes dos docs. de fls. 5 e 6 dos autos,
que se dão por reproduzidos na integra para todos os legais efeitos.

b) Dão-se igualmente por reproduzidos os docs. juntos a fls. 4
e 8 a 45”.

Há que apreciar, em primeiro lugar, a questão da incompetência
deste Tribunal, suscitada pelo Mo Po, que se verificaria por, tendo
o juiz factualmente fixado ”que a dívida exequenda provem de con-
tribuição autárquica do ano de 1989”, a recorrente afirma - conclu-
são a) - ”que foi citada para pagar o montante da contribuição au-
tárquica de 1991, vencida em 1992”.

Não se crê, todavia, que o reporte àquela citação constitua um
verdadeiro facto, como situação da vida real, necessitada de ave-
riguação.

No caso, está-se em face de uma oposição à execução, a correr
por apenso a esta e a citação aqui efectuada encontra-se documentada
nos autos - fls. 4 e segs. e 45 -, estando em causa apenas o seu teor,
que não a realidade que a mesma certifica.

Ora este é imediatamente constatado pelo Tribunal, no exercício
das respectivas funções.

Na própria petição inicial, a recorrente refere o no da execu-
ção - 2.305.5/91 -, a que justamente se refere àquela citação e é a
mesma a quantia dita em dívida, no próprio articulado e na nota
de citação - 2.824.473.00.

Assim, a afirmação da recorrente constante da dita conclusão a),
deve-se a mero lapso, sem interferência na fixação da competência
deste STA que é, pois, hierarquicamente competente para o conhe-
cimento do recurso.

Ora, a questão neles debatida é a de saber se a recorrente invocou,
ou não, no petitório, factos concretizadores de algum dos fundamentos
de oposição à execução previstos no art. 286o do CPT, nomeadamente
o da sua al. a).

E, efectivamente, um dos fundamentos da oposição é a ilegalidade
da dívida exequenda, em virtude da ”inexistência do imposto, taxa
ou contribuição nas leis em vigor à data dos factos a que respeita
a obrigação”.

Trata-se, como é sabido, de uma das excepções ao princípio de
que, em oposição à execução fiscal, não pode apreciar-se a legalidade
da dívida exequenda - al. b).

E expressão da relevância concedida pelo legislador ao princípio
da verdade material, em termos de evitar, tanto quanto possível, ”uma
execução coerciva injusta, ou seja, não correspondente à relação ju-
rídica material subjacente”.

Com efeito, o CPT - como o anterior CPCI - operou uma separação
nítida entre os fundamentos da impugnação judicial e os da oposição
à execução: uma, a primeira, em termos de apreciação da corres-
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pondência do tributo com a lei, relativamente ao momento em que
foi praticado o acto tributário; ”a outra, respeitante aos fundamentos
supervenientes que possam tornar ilegítima ou injusta a execução,
por falta de correspondência com a situação material subjacente no
momento em que se adoptam as providências de sub-rogação em
que a execução se traduz - e que é a oposição à execução fiscal”.

”Num como noutro processo, o objectivo visado é fazer prevalecer
a relação subjacente, a verdade material sobre a abstracção própria
do acto tributário. Mas, no caso da impugnação, a abstracção destrói-se
pela invocação da ilegalidade do acto; no caso da oposição, pela in-
vocação da ilegitimidade superveniente desse mesmo acto na sua fun-
ção de título executivo”.

Cfr. Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário,
pags. 589/90.

Todavia, tal separação não é absoluta, tendo a lei autorizado, a
título excepcional, a apreciação da legalidade do acto tributário, no
próprio processo de execução ”em casos que representa de gravidade
bastante para impedir a sua produção nos termos normais”.

É o caso da referida al. a), justamente por o tributo, de que provém
a dívida exequenda, não existir nas leis em vigor.

É o que se tem designado por ilegalidade abstrata - por contra-
posição à chamada ilegalidade concreta -, e que constitui ”um reflexo
particularmente vigoroso da relevância do princípio da legalidade tri-
butária” e ”derrogação ao princípio geral de repartição de matérias
entre impugnação e oposição”.

Cfr. local citado.
Em tal caso, a lei permite que se invoque, no processo executivo,

a relação jurídica subjacente, não obstante a preclusão derivada da
apreciação da respectiva legalidade no processo de impugnação, re-
forçando, assim, a tutela da verdade material.

”Por isso, a oposição à execução fiscal, se tem por via de regra
a função de paralisar a eficácia do título executivo, com base em
fundamentos supervenientes ou de ordem formal ou processual, tem
nas aludidas hipóteses a mesma função, mas com fundamento na
própria ilegalidade do acto corporizado no título”.

Cfr. cit. pag. 594.
Não se crê, todavia, que seja essa a hipótese dos autos.
É que a contribuição autárquica em causa teve obviamente exis-

tência legal.
O que a recorrente pretende é não estar a ela sujeita ou estar

dela isenta, ou seja, que se verifica uma situação de não incidência
(em sentido amplo), pelo que o tributo é ilegal, o que conduziria
à sua ”inexistência”: ”a autárquica, tal como já acontecia com a predial,
não é aplicável às cooperativas de habitação” - cfr. conclusão c) -,
havendo, pois, violação de lei, tanto constitucional como ordinária.

Mas, assim sendo, trata-se patentemente de uma ilegalidade em
concreto, fundamento típico de impugnação judicial - art. 120 do
CPT -, que não de oposição à execução.

A ilegalidade, em concreto, da liquidação da dívida exequenda só
constitui fundamento de impugnação judicial - art. 286 al. g) - quando
”a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra
o acto de liquidação”, o que não é o caso, em que esta podia ter
sido judicialmente impugnada.

E, aliás, no sentido exposto, a jurisprudência uniforme deste Tri-
bunal: cfr., por mais recentes, os Acs. de 2 Nov 94, Rec. 17.974,
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19-X-94 rec. 18.034, 29-6-94 Rec. 17.485, 15-6-94 Recs. 17.473 e 17.793,
16-3-94 rec. 17.145, 9-3-94 rec. 17.618 e 16-2-94 rec. 15.114.

Cfr., ainda, Teixeira Ribeiro, in RCJ. 126-20.
Improcedem assim todos os fundamentos do recurso.
Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se

o despacho recorrido.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pe-
reira Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Recurso jurisdicional. Apresentação de
alegações. Deserção.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em processo de impugnação, se o recorrente pretender
alegar no tribunal ”ad quem” terá de manifestar essa
intenção no requerimento de interposição.

2 — Se o não fizer, nem aí oferecer as alegações, poderá apre-
sentá-las no prazo de oito dias contados a partir da no-
tificação do despacho que admitiu o recurso.

3 — A deserção do recurso só poderá ser proclamada se, não
afirmada no sobredito requerimento a falada intenção,
transcorrer tal prazo peremptório e em falta continuarem
as alegações.

Recurso n.o 18.311, em que são Recorrente Bemposta — Investimen-
tos Turísticos do Algarve, SA e Recorrida a Fazenda Pública e
de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Na sentença de fls. 57-63vo, o M.mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Faro julgou improcedente a presente impugnação
deduzida por ”BEMPOSTA - Investimentos Turísticos do Algarve,
Lda”, com sede na Rua Tomás Ribeiro, 77 - 1o, em Lisboa.

Na sequência da sua notificação à impugnante, apresentou este
requerimento do teor seguinte:

”BEMPOSTA - Investimentos turísticos, S.A., nos autos à margem
referenciados, notificada da douta sentença nos mesmos proferida,
vem da mesma interpor recurso.

Porque está em tempo e para tanto detém legitimidade, requer
seja o recurso admitido”.

O M.mo Juiz ”a quo”, porque a impugnante não alegou nem ma-
nifestou a intenção de o fazer no tribunal de recurso, julgou o mesmo
deserto, ao agasalho do n.o 4 do artigo 171o do C.P.T.
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Inconformada, vem a impugnante até nós, extraindo da sua alegação
de recurso as conclusões que seguem:

1a Em processo de impugnação judicial, o prazo para o recorrente
alegar, caso não manifeste logo a sua vontade de produzir alegações
no tribunal superior, é de oito dias a contar da data em que for
notificado da admissão de recurso;

2a No caso dos autos, a ora recorrente não declarou no requerimento
de interposição do recurso a sua intenção de alegar no tribunal de
recurso;

3a Deveria, assim, o meritíssimo juiz ”a quo” ter admitido o recurso,
permitindo que, após a notificação de tal admissão, começasse a de-
correr o prazo para a apresentação de alegações por parte do
recorrente;

4a Ao julgar deserto o recurso, antes mesmo de o ter admitido,
o meritíssimo juiz ”a quo” violou os preceitos dos ns.o 3 e 4 do artigo
171o do Código de Processo Tributário.

Contra-alegando, a Fazenda Pública pugna pela confirmação do
despacho recorrido.

Ao invés, o Exm.o PGA é de parecer que o recurso merece
provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Decorre dos ns.o 1, 2 e 3 do art.o 171o do C.P.T. que, em processo

de impugnação, se o recorrente pretender alegar no tribunal de recurso
terá de manifestar essa intenção no requerimento de interposição.
Se o não fizer, nem aí oferecer as alegações, poderá apresentá-las
no prazo de oito dias contados a partir da notificação do despacho
que admitiu o recurso. A deserção do mesmo só poderá ser proclamada
se, não afirmada no requerimento de interposição a intenção de alegar
no tribunal superior, transcorrer tal prazo peremptório e em falta
continuarem as alegações - cfr. n.o 4 do invocado preceito adjectivo.

Como assim, incorrecta a interpretação feita do sobredito normativo
no despacho recorrido de que ”em processo de impugnação judicial,
o recorrente, no requerimento de interposição, é obrigado a alegar
ou a manifestar a intenção de o fazer no tribunal de recurso, sob
pena de deserção”.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando o despacho recorrido, que deverá ser substituído por outro
conforme ao explanado supra.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Execuções fiscais. Reclamação de créditos; créditos de im-
postos. Dívidas à Segurança Social e créditos garantidos
por penhor. Custas. Caixa Geral de Depósitos. Isenção.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Penhorados e vendidos bens móveis em execução fiscal
e concorrendo ao concurso de credores, créditos de im-
postos; créditos à Segurança Social e créditos garantido
por penhor, estes devem ser graduados com a ordem se-
guinte: em primeiro lugar, o crédito por impostos; depois,
o crédito à segurança social e, em terceiro lugar, o crédito
garantido por penhor.

2 — Em tais casos, não se aplica o disposto nos arts. 666
e 749 do Cod. Civ., por as normas do DL 512/76, de
3.7 (art. 1), e DL 103/80, de 9.4 (art. 10) terem natureza
especial.

3 — Antes da entrada em vigor do DL 287/93, de 20.8, a
Caixa Geral de Depósitos, como Instituto de Crédito do
Estado, estava isenta de custas (art. 59, no 1, do DL
48953, de 5.4.69) nos processos Tributários.

Recurso no 18.453 em que é recorrente Caixa Geral de Depósitos
e recorrido Ministério Público e Administrador da Massa Falida
da Musa de Camões e de que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr. RO-
DRIGUES PARDAL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Numa execução fiscal instaurada contra Musa de Camões - Fábrica
de Artigos Decorativos e Adorno de Francisco Henriques Loureiro
& Filhos, Lda, por dívida à Caixa Geral de Depósitos, a Ma Juíza
do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa - 1o Juízo - proferiu
a seguinte decisão sobre a seguinte decisão sobre a reclamação de
créditos:

”Termos em que, depois de precipuamente atendidas as custas,
os créditos serão pagos da seguinte forma:

A) Pelo produto dos bens móveis:
1) Os créditos impostos de circulação e de contribuição industrial

reclamadas pelo Exmo RFP, com juros dos dois últimos anos.
2) Os créditos por contribuições, reclamados pelo CRSS de Lisboa

a fls. 4 e 20.
3) O crédito exequendo garantido por penhora.
B) Pelo produto do prédio, constituído pelo edifício fabril:
1) Os créditos por contribuições reclamados pelo CRSS Lisboa

a fls. 4 e 20.
2) O crédito exequendo, garantido pelas hipotecas referidas supra,

com juros de três anos.
3) O crédito exequendo, não abrangido em B2, garantido pela

penhora.
C) Pelo produto da fracção J.
1) O crédito reclamado pela Caixa Económica de Lisboa a fls. 51,

garantido pela hipoteca, com juros de 3 anos.
2) O crédito exequendo garantido pela penhora custas pela

execução.»
A Caixa, não se conformando com o teor da sentença, interpôs

recurso para o Tribunal Tributário de 2a Instância, formulando as
conclusões seguintes:

1. O Mo Juiz do Tribunal a quo, na graduação de créditos, relativa
aos MÓVEIS, não conheceu, por erro manifesto, da existência dos
penhores constituídos a favor da Caixa.
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2. Por isso, o seu crédito, quanto àqueles bens, foi indevidamente
graduado em 3o lugar, apenas porque só teve em conta a existência
da penhora sobre os móveis, efectuada a 3.4.85.

3. Mas, o crédito pignoratício da Caixa, por força do disposto no
art. 749 do Cod. Civ., deve ser graduado em 1o lugar, e portanto,
à frente do crédito do Estado, por imposto de circulação e da con-
tribuição reclamada pelo CRSS de Lisboa.

4. De facto, em concurso, como no caso sub judice de créditos
da Previdência, garantidos com privilégio mobiliário geral, com crédito
por impostos, com igual garantia e créditos pignoratícios, as dispo-
sições dos nos 1 e 2 do art. 1 do DL 512/76, de 3.7, e dos nos 1
e 2 do art. 10 do DL 103/90, de 9.5, não podem aplicar-se, simul-
taneamente, uma vez que se contradizem.

5) A solução, para obviar a tal incongruência, será interpretar res-
tritivamente o no2 dos sobreditos artigos, como dispondo para o caso
de concurso entre o crédito da Previdência e o crédito garantido
por penhor, situação em que aquele prevalecerá sobre este.

6) Quanto o crédito da Previdência concorra com o crédito ga-
rantido por penhor e o crédito do Estado, por impostos, ter-se-ão
sempre respeitar as normas conjugadas do no 1 dos artigos referidos
na 4a conclusão e o art. 749 do Cod. Civ., graduando-se em 1o lugar
o crédito fignotarício, em 2o lugar o crédito do Estado, e, por último,
o crédito da Previdência.

7) Também naquele sentido se pronunciou o acórdão do Tribunal
da Relação de Coimbra, proferido em 27.3.90, nos autos do recurso
de Apelação 129/89 - Secção Social - confirmado pelo Supremo Tri-
bunal de Justiça, no Recurso de Revista no 2783 - 4a Secção - que
negou provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida (ac. de
28.11.90).

O Tribunal Tributário de 2a Instância, por acórdão de 17.2.92, jul-
gou-se incompetente em razão da hierarquia por o recurso só versar
matéria de direito, condenando a Caixa nas custas.

Esta veio requerer a remessa dos autos a este STA, nos termos
dos arts. 105, no2, do CPC, 4, no1, da LPTA e 47, no2, do CPT),
e recorrer para este Supremo Tribunal quanto à condenação em custas
apresentando as conclusões seguintes:

1. A Caixa é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de
autonomia administrativa e financeira, com património próprio, com-
petindo-lhe o exercício de funções de Instituto de Crédito do Estado
e a administração da Caixa Geral de Aposentações e do Montepio
dos Servidores do Estado.

2. As suas atribuições específicas visam fins de interesse público.
3. A sua especial natureza, enquanto Instituto de Crédito do Estado

e gestora das instituições anexas - Caixa Geral de Aposentações e
do Montepio dos Servidores do Estado - explica não só que ”a cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a Caixa e as suas
instituições anexas» seja da competência dos Tribunais Tributários
de 1a instância de Lisboa, nos termos dos arts. 61, no1, do DL 48953,
de 5.4.69, e 159, no1 do Decreto 649/70, de 31.12, mas

4. Também explica a isenção de custas de que beneficia com base
nos preceitos mencionados no art. 59, no1, do DL 48953, de 5.4.69,
e no no1, do art. 156 do Regulamento aprovado pelo D. 649/79, de
31.12, tudo nos mesmos termos do Estado, de que faz parte.

5. A eliminação da alínea d) do no1, do art. 5 do Reg. dos Custas
das Cont. e Imp. pelo DL 199/90, de 19.6, não veio prejudicar a
existência do regime isenção de custas de que beneficia a Caixa.
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6. Na verdade, no que tange à Caixa, a isenção de custas já existia
antes da entrada do DL 449/79, de 26.10 (aprovou o Reg. das Custas)
por força de disposições especiais que constam da 4a conclusão.

7. Aliás, o art. 5, no1, alínea d) daquele Reg. até a sua eliminação
pelo DL 199/90, mais não era do que uma norma inócua ou indiferente
cuja existência se justificava apenas à luz de meras razões formais
de arrumação ou estruturação do diploma legal, onde estava inserida.

8. Com tal alínea, o legislador apenas pretendem que numa dis-
posição relativa a isenção de custas, ao lado das situações normais
deveria figurar uma alínea chamando a atenção para a existência
de isenções especiais.

9. O art. 1 do DL 199/90, ao eliminar a citada alínea d) não pretendia,
com tal medida, revogar a isenção de custas de que a Caixa beneficiava
ao abrigo da legislação especial.

10. Na realidade, no sentido da manutenção da isenção das custas
a favor da Caixa milita o art. 7, no 3, do Cód. Civ. segundo o qual
”a lei geral não revoga a lei especial, excepto se outra for a intenção
inequívoca do legislador».

11. Considera-se, neste caso, que tal intenção não é manifestada
e muito menos de modo inequívoco.

12. De qualquer modo, se o legislador pretendia adoptar o
DL 118/85, de 19.4, que alterou o Cod. das Cust. Jud. devia utilizar
norma semelhante ao art. 5, ”as disposições legais que estabeleçam
isenções de custas não previstas no Cod. das Cust. Jud.».

13. Acresce, que a simples não reprodução da alínea d) citada,
não pode ser entendida como manifestação de vontade de revogar
as disposições especiais de custas mas como visando o aperfeiçoamento
desse documento, assim expurgado de uma norma inútil (cfr. ac. de
13.4.92).

14. Finalmente, o DL 199/90 não só não revogou, expressamente,
as disposições que isentam a Caixa de custas, como não redigiu o
art. 5 do Reg. das Custas dos Proc. das Cont. e Imp., em termos
de reservar a isenção de custas para as entidades previstas nas alí-
neas a), b) e c).

A executada não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Tri-

butário de 2a Instância veio alegar, em resumo: o DL 118/85, de
19.4, pretendeu proceder à revisão de critérios de isenção, revogando
expressamente todas as disposições legais que estabeleciam isenção
de custas não previstas do C.C. Jud.; assim foram revogados os art. 59,
no 1, do DL 48953 e 146 do DL 694/70 que isentavam a Caixa de
custas; o âmbito revogatório abarca tanto os processos do foro comum
como os processos da área tributária sem qualquer distinção; revo-
gadas as normas da Caixa, deixou de fazer sentido o eventual apelo
ao art. 5, no1 alínea d) do Reg. das Custas; tal norma ficou fazia
de sentido; revogadas que se mostram as ditas normas estatutárias
de isenção de custas de Caixa, falece apoio legal a toda a solução
pretendia pela Recorrente (R).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Mostram os autos que há dois recursos a apreciar:
um relativo à graduação de créditos sobre o produto dos móveis

vendidos no que concerne ao crédito da Caixa garantido por penhor
- em 1o lugar o crédito pignoratício da Caixa; em 2o lugar o crédito
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do Estado - impostos de circulação e contribuição industrial com
juros dos últimos dois anos; em 3o lugar os créditos por contribuições
do CRSS de Lisboa; e em 4o lugar, o crédito exequendo garantido
pela penhora;

outro relativo às custas - condenação em custas pelo Tribunal Tri-
butário de 2a Instância - uma vez que a caixa está isenta de custas.

Enumeradas as questões, urge decidi-las.
2. Vamos começar pela questão da graduação dos créditos no caso

de haver créditos de impostos do Estado, créditos à Segurança Social
e créditos da reclamante - Caixa - garantidos por penhor.

Os créditos do Estado por impostos fruem do privilégio mobiliário
geral (arts. 736, no1, 747 e 749 do Cód. Civ).

Os créditos por contribuições ao CRSS de Lisboa gozam dos pri-
vilégios previstos nos arts. 1 e 10 dos DL 512/76 e 103/80, respec-
tivamente, graduando-se logo após os créditos referidos no art. 747,
no 1, alínea a), do Cod. Civ.

Este privilégio prevalece sobre qualquer penhor, ainda que de cons-
tituição anterior (arts. 1, no2, do DL 512/76 e 10, no2, do DL 103/80).

Sobre esta matéria tem-se esboçado de três posições:
A primeira considera que deve graduar-se, em primeiro lugar o

crédito por impostos, depois o crédito da Segurança Social e, em
terceiro lugar, o crédito garantido pelo penhor (v. arts. 1 do DL 512/76
e 10 do DL 103/80 e 747, no1, alínea a), do Cod. Civ. - v. acórdão
do Tribunal da Relação do Porto, de 3.05.83, no Bol.M.J., 327, p. 697;

A segunda entende que a ordem de preferência deve ser a seguinte:
Em primeiro lugar, o crédito garantido por penhor, depois o crédito

por impostos e, em terceiro lugar o crédito da Segurança Social
(v. art. 749 do Cód. Civ.), cfr. os acórdãos do Tribunal da Relação
do Porto de 12.1.84, na Colectânea de Jurisprudência, 1984, IX, Tomo
I, p. 213; do Tribunal da Relação de Coimbra de 27.3.90 na Colectânea
citada, Ano XV, 1990, Tomo II, p. 96, confirmado pelo acórdão do STJ
de 28.11.90, no B.M.J. 401, p. 585.

A terceira posição defende a seguinte ordem: em primeiro lugar
o crédito da Segurança Social, depois, o crédito garantido pelo penhor
e, por último, o crédito de impostos (v. o acórdão do STJ de 28.11.90,
já referido).

Qual destas posições é que merece acolhimento?
É evidente que a terceira posição não pode obter o menor êxito

por não ter a menor correspondência na letra e no espírito da lei
(v. art. 749 do Cod. Civ.) e estar até em oposição com o disposto
nos arts. 7 do DL 512/76 e 10 do DL 103/80.

Relativamente ao segundo entendimento, tem-se defendido que
colocar os créditos da Fazenda Pública à frente dos créditos garantidos
por penhor excede o propósito do legislador. Não representa matéria
sobre a qual se tenha debruçado o legislador.

Por outro lado, art. 747, no1, do Cod. Civ., coloca, em primeiro
lugar, para efeitos de graduação de créditos em concurso de credores,
entre os créditos com privilégio mobiliário, os créditos por impostos.

O art. 10, no1, do DL 103/80 deve entender-se como oferecendo
aos créditos da Segurança Social o segundo lugar na graduação em
concurso, mas representa também um limite na preferência sobre
os outros créditos - não devem ultrapassar os créditos por impostos.

Destas duas proposições - prevalência sobre o penhor, mas sem
prevalecer sobre os créditos por impostos - só resulta uma leitura
possível: a prevalência dos créditos da Previdência sobre o penhor
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está condicionado à não concorrência créditos de impostos (v. acórdão
do STJ de 28.11.90 no BMJ, 401, p. 589).

Quer dizer: os normativos citados dos DL 512/76 e 103/80 deveriam
sofrer uma interpretação restritiva ou seja o penhor era postergado
pelo crédito da Segurança Social quanto este concorresse unicamente
à graduação de créditos, pois então teria prevalência, mas já a não
teria quando também havia créditos de impostos a graduar.

Desde já se declara que tal interpretação contraria os mais ele-
mentares princípios da interpretação das leis.

Com efeito, não pode aceitar-se uma interpretação que varia con-
forme o crédito da Segurança Social fosse ou não acompanhado por
um crédito de impostos.

Sobreleva o crédito pignoratício quando concorrer sozinho, mas
é relegado para terceiro lugar quando também concorrer um crédito
por impostos.

Esta interpretação não corresponde nem a letra nem ao espírito
da lei nem está em causa intenção do legislador (cfr. art. 9, no 3,
do Cód. Civ.).

Na verdade, os arts. 1 do DL 512/76 e 10 do DL 103/80 determinam
expressamente que os créditos da Segurança Social são graduados
logo a seguir aos créditos de impostos por força do art. 747, no1,
alínea a), do Cód. Civ., por força do privilégio mobiliário geral.

Este privilégio de que gozam os créditos por contribuições à Se-
gurança Social & respectivos juros de mora prevalece sobre qualquer
penhor, ainda que de constituição anterior (arts. 1, no2, e 10, no2,
dos diplomas citados).

Esta ideia ressalta logo do Relatório de 512/76 que revela que
se teve em vista, não uma situação de uma concorrência entre as
contribuições para a Segurança Social e os garantidos por penhor,
mas estes créditos e os de impostos ou seja na consideração em re-
ferência a esses três créditos.

De tudo isto pode extrair-se a ideia de que os diplomas em causa
tiveram por escopo fundamental em erigir um regime próprio de ga-
rantias que, no concurso de credores, desse prevalência aos créditos
por impostos, logo seguido do crédito da Segurança Social, uma vez
que os respectivos contribuintes são normalmente os mesmos - por
actividades comerciais, industriais ou de serviços - e qualquer deles
tem por função abastecer as correspondentes tesourarias.

Significa que tais garantias em confronto com a do penhor tem
preferência na graduação de créditos.

Assim, não é curial que se faça uma interpretação restritiva daqueles
preceitos dos arts. 1 do DL 512/76 e 10 do DL 103/80 o que significa
que esta segunda posição não foi querida pelo legislador.

Portanto, a interpretação que está em consonância com a letra
e o espírito da lei é a primeira posição.

A lei estabelece que relativamente às garantias dos três mencio-
nados créditos, deve dar-se preferência aos créditos de impostos, de-
pois graduar-se os créditos da Segurança Social e, um terceiro lugar,
os créditos garantidos por penhor.

O legislador não desconhecia o disposto nos arts. 666 e 749 do
Cod. Civ.

Foi sua intenção precisamente, dar a tais créditos prevalência sobre
os créditos garantidos pelo penhor.

Aqueles diplomas vieram estabelecer um sistema especial de gra-
duação, entre aquelas três espécies de créditos com prejuízo dos
arts. 666 e 749 do Cód. Civ.
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Em suma: aqueles normativos constituem lei especial face à lei
geral.

Esta é a aliás a jurisprudência corrente deste Supremo Tribunal,
como pode ver-se entre outros, do acórdão do Tribunal Pleno de
11.4.84 - recurso no 1975 - no Apêndice ao DR de 30.9.86, p. 216
e AD 274, p. 1168 e no BMJ, 336, p. 412; de 15.5.91 - recurso no 1346
- no Ap. cit de 30.9.93, p. 621; 22.5.91 - recurso no 13.337 Ap. cit
p. 625; de 4.3.92 - recurso no 13.857 - no Ap. cit. de 30.12.93 p. 375.

No mesmo sentido ver Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão,
Cod. Proc. das Cont. e Imp. anot., 2a ed., Coimbra Almedina, 1986,
p. 645/646 e Cod. de Proc. Trib. anot., Coimbra, Almedina, 1991,
p. 691/693.

3. Aplicando a doutrina acima explanada a graduação impugnada,
quanto ao produto dos bens móveis, não pode obter qualquer al-
teração, mesmo que se tenha em conta o eventual lapso de garantia
ser de penhor e não da penhora como consta da sentença.

É que o crédito exequendo mesmo garantido por penhor, só seria
graduado em terceiro lugar depois do crédito de impostos e do crédito
da Segurança Social.

Nada há a alterar na graduação de créditos impugnada pelo que,
nesta parte, o recurso não alcança êxito.

4. Vai apreciar-se agora a questão de saber se é legal a condenação
em custas da Caixa pelo acórdão recorrido de 17.2.92.

A Caixa recorre por entender que está isenta de custas.
O distinto magistrado do Ministério Público contra-alegou por ser

de parecer que a Caixa está sujeita a custas a partir da publicação
do DL 118/85, de 19.4.

Relativamente ao problema das Custas nos processos tributários
em que intervém a Caixa tem-se desenhadas várias etapas.

- Até a entrada em vigor do DL 199/90, de 10.6 (1.8.90 - art. 9)
os processos tributários não estavam sujeitos a custas quer nos tri-
bunais tributários de 1a e 2a Instâncias (art. 5, no1, alínea d), do
RCPCI) quer no STA (art. 2 da Tabela das Custas no STA).

- Depois da entrada em vigor do DL 199/90 - 1.8.90 - distinguia-se.
- Havia que entender-se que a Caixa continuava isenta, dada a

sua natureza de Instituto Público e, por os arts. 59, no 1, do DL
48953 e 156, no1, do D 694/90, se manterem em vigor, bem como
art. 2 da Tabela de Custas do STA.

- Porém, havia quem defendesse que a partir da entrada em vigor
do DL 199/90, a Caixa deixou de beneficiar da isenção de custas.

- Mas havia também quem decidisse que a Caixa não estava isenta
de custas na 1a e 2a Instâncias, mas não pagava custas neste STA
(art. 2 da Tabela de Custas no STA).

- Depois de 1.9.93 - o art. 10 do DL 287/93, de 20.8, transformara
a Caixa em Sociedade anónima - a Caixa deixou de beneficiar da
isenção de custas por ficar sujeita ao regime de direito privado rege-se
pelos estatutos, pelas normas gerais e especiais aplicáveis às insti-
tuições de crédito e pela legislação aplicável às sociedades anónimos
(art. 1, no2, do DL 287/93).

5. Já vimos que o acórdão condenatório das custas tem a data
de 17.2.92, portanto já depois da entrada em vigor - 1.8.90 do
DL 199/90.

Sabe-se que o momento relevante para a determinação de quem
tem a obrigação de pagar custas é o da condenação já que ela surge
com esta e não com o do regime vigente à data em que a acção
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foi proposta; cfr. José Alberto dos Reis, Rev. Leg. e Jur., 73, p. 66;
Cod. Proc. Civ. anotado, vol. II, 3a ed., Coimbra Editora, 1949, p. 202
e segs.; Manuel Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, (com
a colaboração do professor Antunes Varela, nova edição revista pelo
Dr. Herculano Esteves), Coimbra Editora, 1979, p. 343; cfr. acórdãos
do Tribunal Constitucional nos 339/90, de 17.12.90 (DR, II, de 8.7.91,
p. 7131; 352/81, de 4.7.91 (DR, II, 17.12.91, p. 12939); de 161/93,
de 9.2.93 (DR, II, de 10.4.93, p. 3868).

Esta afirmação consta do art. 5, no2, do DL 92/88, de 17.3, que
preceitua:

”Porém, cada uma das contas deve ser efectuada de harmonia com
a lei vigente à data em que foi proferida a respectiva decisão sobre
a condenação em custas.»

Portanto, as custas são reguladas pela lei em vigor, em 17.2.92,
ou seja já no domínio do DL 199/90.

Há pois que averiguar, agora, qual daquelas posições acima referidas
deve ser aplicado no presente caso.

A posição mais aplicada neste Supremo Tribunal - quer nesta Secção
de Contencioso Tributário quer no Pleno desta Secção é a de con-
siderar que a Caixa está isenta de custas - até 1.9.93 (art. 10 do
DL 287/83, de 20.8) - por ser entender que as normas prevalecentes
eram os arts. 59, no1, do DL 48953 e 159, no1, do Regulamento
aprovado pelo D 649/70, uma vez que o art. 5, no1, alínea a), do
RCPCI era a aplicável e não a suprimida alínea d), do no1 do citado
art. 5, os quais não foram revogados pelo DL 118/85, de 19.4, nem
pelo DL 199/80, de 19.6.

Assim, de acordo com os primados da segurança e da certeza des-
cendente do art. 8, no3, do Cod. Civ., tem-se em consideração a uni-
formidade da interpretação e aplicação da lei - a Caixa estava isenta
de custas.

5. Em face do exposto, a sentença recorrida não merece censura
por ter sido aplicada e interpretada correctamente a lei, ao graduar
os créditos reclamados e exequendo.

Nesta parte, o recurso não obtém êxito.
Quanto ao recurso relativo às custas, há provimento de acordo

com os princípios da certeza e de segurança.
Nestes termos, acordam:
a) em negar provimento ao recurso interposto da sentença de gra-

duação de créditos;
b) em conceder provimento ao recurso interposto do acórdão que

condenou a Caixa nas custas.
São devidas custas quanto ao recurso da sentença de 1a instância,

fixando-se a procuradoria em setenta (70%) por cento (v. DL 287/93).

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (com
a declaração de que entendíamos que a partir da entrada em vigor
do DL 199/90, de 19.6, a Caixa deixou de estar isenta de custas na
1a e 2a Instâncias, mas que, presentemente, aceitamos a jurisprudência
dominante (art. 8, no3, do Cod. Civ.), tanto mais que a Caixa passou
a sociedade anónima a partir de 1.9.93 (art. 10 do DL 287/93, de
20.8) e, por isso, a pagar custas). — Júlio Ferreira Tormenta — José
Jesus Costa. — Fui presente, António Mota Salgado.



354

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. IVA. Recurso contencioso. Causa de pe-
dir. Impugnação unitária. Sindicabilidade. Discricionarie-
dade técnica. Parecer pericial. Meio de prova. Prova
testemunhal.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O artº 268º, nº 4, da Constituição garante aos interessados
recurso contencioso, com fundamento em toda e qualquer
espécie de ilegalidade, contra todo e qualquer acto ad-
ministrativo que lese os seus direitos.

2 — A nova redacção dada ao artº 86º do CIVA pelo DL
nº 198/90-06-19 visou, para o caso especial de actos de
determinação administrativa do IVA, não só consagrar
o princípio da impugnação unitária (do acto adminis-
trativo) mas também harmonizar essa lei ordinária com
aquela norma constitucional.

3 — A apresentação de parecer(es) pericial(is) prevista no nº 2
do artº 136º do CPT é facultativa por parte quer do
impugnante quer da Fª Pª; e para contrariar os critérios
e valores adoptados pela Administração são admissíveis
os meios gerais de prova, inclusive por testemunhas (cf.
artºs 134º a 138º do CPT).

Recurso nº 18.535. Recorrente: FAZENDA PÚBLICA; Recorrida:
FRANCISCO MEIRA CONCHINHAS & FILHOS, LDA.; Re-
lator: Juiz Conselheiro CASTRO MARTINS.

ACORDAM EM CONFERÊNCIA NA SECÇÃO DE CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO:

1. FRANCISCO MEIRA CONCHINHAS & FILHOS, LDA., com
sede em Portalegre, impugnou as liquidações de IVA dos anos de
1986 a 1989 (efectuadas pela Repartição de Finanças de Portalegre
com base nos valores fixados pela comissão distrital de revisão prevista
na al. b) do nº 3 do artº 84º do CIVA), alegando a incompetência
de tal comissão por inobservância do artº 5º do DL nº 154/91-04-23,
bem como a ilegalidade daqueles valores por se basearem apenas
em informações dos serviços de fiscalização, constituídas por meras
especulações dos seus autores, arbitrárias e sem fundamento sério.

Por Sentença de 24-11-92, a fls. 113 e segs., o Tribunal Tributário
de 1ª Instância de Portalegre julgou a impugnação improcedente.

De tal sentença interpôs a dita sociedade recurso para o Tribunal
Tributário de 2ª Instância, que por Acórdão de 9-11-93, a fls. 143
e segs., manteve o veredicto da 1ª instância de considerar improcedente
o alegado vício de incompetência da comissão distrital de revisão
mas, no mais, concedeu provimento ao recurso jurisdicional e revogou
a sentença recorrida anulando os actos de liquidação impugnados.
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Deste aresto traz a FAZENDA PÚBLICA o presente recurso, cuja
minuta apresenta a fls. 151 e segs. e remata com as seguintes
conclusões:

a) Nos termos do artº 82º do CIVA, o chefe da repartição de
finanças procedeu à rectificação das declarações da contribuinte so-
ciedade relativas aos anos de 1986 a 1989.

b) Não se conformando com os valores resultantes da rectificação,
reclamou ela nos termos do artº 84º do CIVA.

c) A reclamação foi enviada à comissão de revisão, que se reuniu
em 18-10-91 e confirmou os valores fixados pelo chefe da repartição.

d) O tribunal de 1ª instância julgou a impugnação improcedente
por sentença que, impugnada perante o Tribunal Tributário de 2ª Ins-
tância, foi revogada pelo acórdão ora sob recurso, o qual, porém,
fez uma errada interpretação da lei.

e) De acordo com o nº 1 do artº 82º do CIVA, o chefe da repartição
de finanças pode proceder a rectificação das declarações dos sujeitos
passivos quando ”fundamentalmente considere que nelas figura um
imposto superior ou uma dedução superior ao devido, liquidando-se
adicionalmente a diferença”.

f) As inexactidões ou omissões poderão ainda ser constatadas em
visita de fiscalização efectuada nas instalações do sujeito passivo, atra-
vés de exame dos seus elementos de escrita, bem como da verificação
das existências físicas do estabelecimento (nº 3 do citado artº 82º
do CIVA).

g) Foi o que aconteceu neste caso: o chefe da repartição de finanças
corrigiu os valores declarados, em resultado de exame à escrita do
contribuinte em visita efectuada às suas instalações pelos serviços
de fiscalização.

h) E fê-lo fundamentalmente, com base nas informações dos ser-
viços de fiscalização, sendo tal fundamentação suficiente, nos termos
do artº 1º, nºs 2 e 3, do DL 256-A/77-06-17, uma vez que pode consistir
em mera declaração de concordância com os fundamentos de anterior
parecer, informação ou proposta que, neste caso, constituirão parte
integrante do respectivo acto.

i) Por outro lado, o próprio nº 1 do artº 84º do CIVA prevê o
recurso a presunções ou estimativas sempre que for necessário por
carência de elementos que permitam apurar claramente os impostos
ao proceder à rectificação de declarações ou à correcção oficiosa,
nos termos dos artºs 82º, 83º e 83º-A do CIVA.

j) A tributação por métodos indiciários ou presunções também está
consagrada no artº 81º do CPT.

l) As decisões da Administração Fiscal não são sindicáveis judi-
cialmente, salvo se enfermarem de preterição de formalidades legais
ou de outro vício.

m) O CPT, ao prever a impugnação com base em errónea quan-
tificação da matéria tributável por métodos indiciários estabelece no
nº 2 do artº 136º que na petição inicial se deve indicar o erro que
serve de fundamento à impugnação e com ela apresentar pareceres
periciais (único meio de prova admissível para contraditar os critérios
e valores adoptados pela Administração Fiscal), o que não aconteceu
no caso.

n) A fixação do lucro tributável por presunção ou por prova in-
diciária situa-se numa zona de actividade da administração fiscal onde
lhe é conferida por lei uma ampla liberdade de juízo quanto às regras
da experiência, quanto aos indícios utilizados ou quanto aos critérios
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empregados (zona de discricionariedade técnica) - cfr. Ac. deste STA
de 19-10-88, no recurso 5.415.

o) O artº 86º do CIVA determina que a fixação definitiva do im-
posto, efectuada nos termos dos artºs 84º e 85º do mesmo CIVA,
não é susceptível de impugnação contenciosa, sem prejuízo de na
reclamação ou na impugnação da liquidação poderem ser invocadas
quaisquer ilegalidades ou erros praticados na determinação do im-
posto em falta.

p) Assim, o douto acórdão recorrido violou por erro de interpre-
tação os artºs 82º, 83º, 83º-A, 84º e 86º do CIVA, e 81º e 136º
do CPT.

A sociedade ora recorrida contra-alegou pedindo o não provimento
do recurso.

No mesmo sentido é o parecer do Mº Pº neste STA.
2. O tribunal a quo julgou provados os factos seguintes:
A - A ora recorrida sociedade exerce a actividade de café e res-

taurante nos subúrbios da cidade de Portalegre, a primeira desde
1984 e a segunda desde 1986.

B - No cumprimento dos deveres fiscais apresentou as declarações
respeitantes ao IVA dos anos de 1986 a 1989.

C - Em 7-9-90 o Chefe da Repartição de Finanças de Portalegre
rectificou essas declarações de IVA fixando valores tributáveis di-
ferentes dos declarados, ”em resultado da visita efectuada” à ora
recorrida ”pelos serviços de fiscalização, através de exame aos seus
elementos de escrita, e fundamentando-os nos elementos constantes
da informação elaborada pelo Serviço de Fiscalização Tributária e
das notas modelo 382”.

D - Dizia essa informação: ”O sujeito passivo exerce simultanea-
mente a actividade de produção de refrigerantes e a de bar/restaurante.
Para cálculo dos respectivos custos das mercadorias vendidas e/ou
consumidas e correspondentes margens de lucro bruto - em função
dos elementos contabilísticos - foi elaborado um mapa demonstrativo
de que se anexa fotocópia. Considerou-se o valor das existências ini-
ciais e finais na sua totalidade como se de bens pertencentes ao bar/res-
taurante se tratasse, dado não se conhecer o respectivo valor, e me
parecer que tal prática não irá desvirtuar o resultado final. Apesar
da margem de lucro bruto encontrada na produção de refrigerantes
sofrer oscilações significativas entre alguns exercícios, poder-se-á acei-
tar o seu resultado, corrigindo-se somente o valor das prestações de
serviços relativos ao bar e restaurante, pela aplicação da margem
de lucro bruto de 80% que, a meu ver, será mais consentânea com
o exercício da actividade e que, aliás, vem sendo normalmente utilizada
em estabelecimentos congéneres”.

E - Dos valores rectificados foi a ora recorrida notificada em 17-9-90,
deles tendo reclamado em 28-9-90; mas o chefe da repartição de
finanças julgou as reclamações improcedentes, tendo-as remetido à
comissão distrital de revisão.

F - ”Esta comissão, reunida em 18-10-91, confirmou os valores
fixados pelo chefe da repartição de finanças, com os fundamentos
constantes dos acórdãos proferidos”.

G - A ora recorrida vive uma situação de crise económica e fi-
nanceira desde o início da sua actividade.

H - ”Na informação de 21-1-91 disse a fiscalização: ‘Mesmo sem
análise financeira é relativamente fácil constatar que a empresa tem
dificuldades financeiras e gestão deficiente, tanto pelo conhecimento
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geral que temos dos sócios como pelo facto da liquidez geral estar
demasiado afectada’”.

I - A ora recorrida compra as mercadorias a prazo com agravamento
dos preços normais por falta de liquidez.

Por outro lado, o tribunal a quo julgou não provado ”que a margem
de lucro bruto de 80% para as prestações de serviços relativas ao
bar e restaurante venha sendo utilizada em estabelecimentos con-
géneres” ao da ora recorrida.

3. Como vimos, o ora recorrido Acórdão do Tribunal Tributário
de 2ª Instância concedeu provimento ao recurso jurisdicional revo-
gando a sentença da 1ª instância e anulando os actos de liquidação
impugnados.

Para assim decidir baseou-se não só nos factos expostos mas também
nos considerandos que se passam a resumir:

As vendas presumidas para efeitos de liquidação adicional de IVA
tiveram por base a correcção do lucro bruto revelado pela escrita
da sociedade ora recorrida. Essa correcção fez com que se passasse
a margem de 30% para 80%. Como escreveram os peritos de fis-
calização tributária que fizeram o exame a essa escrita, corrigiu-se
o valor das prestações de serviços relativos ao bar e restaurante, pela
aplicação da margem de lucro bruto de 80% que, a seu ver, era
a que vinha sendo normalmente utilizada em estabelecimentos con-
géneres. No entanto, nenhuma prova se produziu nos autos capaz
de demonstrar a veracidade dessa comparação de estabelecimentos
ou actividades congéneres. E compete ao fisco fazer essa prova, fun-
damentando devidamente as suas conclusões. Acresce que a própria
fiscalização tributária escreveu ter a dita sociedade dificuldades fi-
nanceiras e gestão deficiente, com a liquidez demasiado afectada.
Ora, se ela vivia uma situação de crise económica e financeira é porque
não tirava margens de lucro bruto de 80% pela prestação de serviços
relativos ao bar e restaurante.

4. Vejamos o que contra isto alega a recorrente Fª Pª.
4.1. Alega que, conforme dispõe o artº 86º do CIVA (na nova

redacção que lhe deu o DL nº 198/90-06-19), a fixação definitiva
do imposto, efectuada nos termos dos artºs 84º e 85º (do mesmo
CIVA), não é susceptível de impugnação contenciosa, sem prejuízo
de na impugnação da liquidação poderem ser invocadas quaisquer
ilegalidades ou erros praticados nessa fixação.

Mas não se compreende que objectivo pretendia a recorrente atingir
com esta alegação, uma vez que o princípio, aqui consagrado, da
impugnação unitária (do acto administrativo) foi aqui observado.

4.2. Alega mais a recorrente a insindicabilidade contenciosa dos
questionados actos de determinação do IVA.

Mas sem razão, pois o artº 268º, nº 4, da Constituição garante
aos interessados recurso contencioso, como fundamento em toda e
qualquer espécie de ilegalidade, contra todo e qualquer acto admi-
nistrativo que lese os seus direitos.

Aliás foi para, no caso especial de actos de determinação admi-
nistrativa do IVA, harmonizar a lei ordinária com aquele a norma
constitucional que o citado DL nº 198/90 veio dar nova redacção
ao referido artº 86º do CIVA.

4.3. Alega ainda a recorrente Fª Pª que a sociedade impugnante
não cumpriu o disposto no nº 2 do artº 136º do CPT, pois na petição
inicial não apresentou pareceres periciais e esse é o único meio de
prova admissível para contraditar os critérios e valores adoptados
pela Administração Fiscal.
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Mais uma vez sem razão, pois a apresentação de parecer(es) pe-
ricial(is) é facultativa por parte quer do impugnante quer da Fª Pª;
e para contraditar os critérios e valores adoptados pela Administração
Fiscal são admissíveis os meios gerais de prova, inclusive por tes-
temunhas, como aqui ofereceu a impugnante (cfr. artºs 134º a 138º
do CPT).

4.4. E foi tudo o que, de útil (embora não procedente), a recorrente
alegou com vista a contrariar (como se vê, apenas de forma indirecta
ou por excepção) a pronúncia do aresto recorrido de ser ilegal, por
erro sobre os pressupostos de facto, a correcção, feita pela Admi-
nistração, do valor das prestações de serviços de bar e restaurante
da ora recorrida, pela aplicação da margem de lucro bruto de 80%,
assim ilegalmente empolando o valor do IVA devido.

Improcede, pois, de todo a alegação da recorrente, pelo que o
acórdão recorrido não pode deixar de subsistir intocado.

5. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem custas (artº 2º da Tabela).

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Agostinho Castro Martins — Re-
lator — José de Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Matéria de facto. Incompetência
do S.T.A. em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso de decisão da 1a Instância para o
S.T.A., como fundamento do mesmo, facto que não consta
do probatório, o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito, pelo que a Secção de Contencioso Tributário
não é hierarquicamente competente para o seu conheci-
mento, mas sim o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso n.o 18.607 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrida
Maria Augusta Cruz da Silva Carvalho e de que foi RELATOR
o Exmoo. Conso. Dro. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

O Exmo. Representante da Fazenda Pública recorre da sentença
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga que julgou procedente
os presentes embargos de terceiro deduzidos por Maria Augusta Cruz
da Silva Carvalho, casada, residente no lugar de Cal de Cima - Ca-
lendário - Vila Nova de Famalicão.

A atinente alegação culmina com o seguinte quadro conclusivo:
- O Mmo. Juiz ”a quo” considerou a embargante parte legítima,

quando os factos comprovam o alegado, que a referida embargante
não é parte legítima;
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- está provado que foi dado conhecimento à embargante da penhora
e bens sobre que incidiu, cfr. fls. 33. vo;

- está provado que os bens penhorados são bens comuns e que
a ora embargante também é responsável pela pagamento das dívidas
em execução.

Em contra-alegação, conclui a embargante:
- A recorrida, cônjuge do executado, não foi citada nos termos

dos arts. 302o e 321o do Cód. Proc. Tributário, nem se cumpriram
as formalidades previstas nos arts. 228o, 1, 242o, 1, e) 95o do
Cód.Proc.Civil;

- foram penhorados bens comuns do casal, sem conceder na ex-
clusividade dos mesmos relativamente à embargante;

- a falta de citação implica a nulidade processual alegada.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal

entende que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito,
o que obsta a que este S.T.A. dele possa conhecer, por ser, para
tanto, competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Levado ao conhecimento das partes este parecer, apenas a Fazenda
Pública se pronunciou a respeito, contrariando-o.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes de mais, é mister debruçamo-nos sobre a excepção de in-

competência absoluta deste tribunal suscitada pelo Ministério Público.
Sendo, aliás, de conhecimento oficioso, tem prioridade sobre qualquer
outra matéria e a sua procedência prejudicará o conhecimento de
qualquer outra questão (artigos 3o da L.P.T.A., 45o do C.P.T. e 101o

e segts. do C.P.C.).
A instância considerou provados os factos seguintes:
- Na execução fiscal que corre termos contra Nuno Castro Carvalho,

casado sem convenção antenupcial com a embargante desde 23/8/70,
foram penhorados diversos bens móveis na casa de habitação do casal;

- A embargante não figura no título executivo e apenas foi ”citada”
na execução nos termos atrás analisados.

Como bem salienta o Exmo. P.G.A., na conclusão 2a a recorrente
afirma que ”está provado que foi dado conhecimento à embargante
da penhora e bens sobre que incidiu, cfr. fls. 33. vo”.

A sentença recorrida acolheu o documento de fls. 33, exarando
que a embargante foi ”citada” em 23/9/92, nos termos do mesmo.

Sucede que dele apenas consta, na certidão do verso, que a em-
bargante foi citada para, ”dentro do prazo de dez dias peremptórios,
requerer, querendo, a separação judicial de bens nos termos do
art. 302o do C.P.T”.

Destarte, perfila-se na conclusão 2a um facto que o probatório
não revela, donde que o recurso não tem por exclusivo fundamento
matéria de direito.

É sabido que para a determinação da competência hierárquica à
face do preceituado nos artigos 32o, 1, b), do E.T.A.F. e 167o do
C.P.T. não há, contrariamente ao defendido pela Fazenda Pública
na resposta de fls. 67, que tomar posição sobre a atendibilidade ou
o relevo das afirmações factuais vazadas nas conclusões do recurso
no julgamento deste. O que importa é, tão-só, verificar se a recorrente
invoca factos que não constam da decisão recorrida, ou pede alteração
da matéria de facto assente pela instância.

Não versando, pois, o recurso exclusivamente sobre matéria de
direito, este Supremo é hierarquicamente incompetente par ao seu
conhecimento, de harmonia com o estatuído nas sobreditas disposições
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legais, sendo antes competente para tal o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, nos termos do disposto nos artigos 41o, 1, a), do E.T.A.F.
e 167o do C.P.T.

Destarte, acordam em declarar esta Secção do S.T.A. incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso per saltum
e para o efeito competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
- Relator — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Prescrição do procedimento
judicial. Prosseguimento dos autos para que se conheça do
imposto neles reclamado.

Doutrina que dimana da decisão:

Ainda que se declare extinto o procedimento judicial, por pres-
crição, quanto à infracção nele acusada, o processo de trans-
gressão regulado no C.P.C.I. deve, nos termos das pertinentes
disposições do mesmo diploma e dos diversos códigos fiscais,
prosseguir seus termos no Tribunal, a fim de que se conheça
de imposto nele exigido.

Recurso n.o 18.666 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Carlos Manuel Aguiar Valente de Almeida e de que foi RELATOR
o Exmoo. Conso. Dro. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

No auto de notícia do presente processo sumário de transgressão
imputa-se ao arguido Carlos Manuel de Aguiar Valente de Almeida
sete transgressões p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 10o,
c), 11o, 1, e 22o, 1, do Regulamento do Imposto de Compensação,
porquanto, sendo proprietário do veículo automóvel de matrícula
BD-53-40, com as características de ”restantes veículos”, que utiliza
combustível não sujeito ao imposto que onera a gasolina, não pagou
o imposto de compensação devido nos 2o, 3o e 4o trimestres de 1984
e nos 1o, 2o, 3o e 4o de 1985, no montante global de 21.000$00.

Na decisão final de fls. 27, o Mmo. Juiz do 5o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, após julgar extinto, por pres-
crição, o atinente procedimento judicial, ordenou a remessa dos autos
”À Repartição de Finanças competentes, para os efeitos tidos por
convenientes quanto à cobrança do imposto que for devido”.

Inconformado com esta segunda parte da decisão, vem até nós
o Exmo. Representante da Fazenda Pública, rematando a alegação
de recurso com o seguinte quadro conclusivo:

I - A multa fixada nos autos encontra-se prescrita;
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II - Por força do disposto no código a que o imposto respeita
e ainda no artigo 117o do C.P.C.I., o imposto e juros compensatórios
foram liquidados nos autos, cumulativamente com a multa;

III - O processo de transgressão é um todo, quer compreenda apenas
a multa, quer compreenda imposto, juros compensatórios e multa,
cumulativamente;

IV - O Juiz ”a quo” violou o dever legal de condenar nos autos
o arguido no pagamento do imposto e juros compensatórios, pre-
judicando a perfeição do acto tributário de liquidação e que no caso
concreto fixa a sua eficácia na aplicação da alínea a) do artigo 104o

do C.P.C.I.;
V - Foi violada a norma contida no artigo 117o do C.P.C.I.
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Tribunal, tendo o

Exmo. PGA opinado no sentido do provimento do recurso.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
A questão objecto do presente recurso traduz-se em saber se, pres-

crito o procedimento judicial pelas noticiadas transgressões, o processo
deve prosseguir para arrecadação do imposto devido.

Como uniformemente vem sendo decidido por esta Secção do
S.T.A., embora prescrito o procedimento judicial quanto à infracção
nele acusada, o processo de transgressão fiscal deve prosseguir os
seus termos para que se conheça do imposto e eventuais juros com-
pensatórios nele exigidos.

Este entendimento resulta, inequivocamente, das pertinentes nor-
mas fiscais (cfr. artigos 104o, a), 105o, 117o, 126o, 138o e 139o do
C.P.C.I., bem assim, os artigos 30o do Regulamento do Imposto de
Compensação, 74o do Código do Imposto de Compensação, 74o do
Código do Imposto Profissional, 219o, § 2o, do Regulamento do Im-
posto do Selo, 116o e 170o do Código da Sisa, 103o do Código do
Imposto Complementar e 89o do Código do Imposto de Capitais),
nos termos das quais, ainda que extinto o procedimento judicial para
aplicação da multa, deve instaurar-se ou mandar-se prosseguir o pro-
cesso de transgressão para a ”exigência” ou ”arrecadação” do imposto
devido.

A cessação do procedimento judicial referida no artigo 115o do
C.P.C.I. reporta-se, assim e apenas, à infracção perseguida no processo
de transgressão, não abrangendo o imposto e eventuais juros com-
pensatórios nele reclamados. Em relação a ambos, o processo con-
substancia uma ”acção de condenação”, visando definir a obrigação
do seu pagamento pelo contribuinte faltoso e que, face à sua natureza
jurisdicional, não pode correr termos nas repartições de finanças (cfr.
A. Xavier, Aspectos Fundamentais do Contencioso Tributário, p. 116;
Cardoso da Costa, Manual de Direito Fiscal, p. 320; e Sá Gomes,
Direito Penal Fiscal, C.T.F., Cadernos, 128, p. 405).

Pelo exposto, decide-se conceder provimento ao recurso, em con-
sequência revogando a decisão recorrida e ordenando o prossegui-
mento do processo no tribunal ”a quo”, a fim de que se conheça
do imposto profissional, digo, do imposto de compensação reclamado.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
- Relator — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — Do-
mingos Brandão de Pinho. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso judicial de decisão de chefe de repartição de finanças.
Deserção.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Só a falta absoluta de alegações conduz à deserção do
recurso, não a imperfeição ou deficiência das mesmas.

2 — Se elas não contiverem conclusões, o juiz deverá convidar
o recorrente a formulá-las, sob pena de deserção.

Recurso n.o 18.674, em que são Recorrente Confecções S. Lourenço,
Lda e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o
Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformada com o despacho do M.mo Juiz do 2a Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto que julgou deserto, por falta de
alegações e de conclusões, recurso por si interposto de decisão do
Chefe da Repartição de Finanças de Ermesinde, vem até nós a exe-
cutada ”Confecções S. Lourenço, Lda”, com sede na Rua D. António
Castro Meireles, 51, Ermesinde, extraindo da alegação do recurso
as seguintes conclusões:

1. O recurso interposto foi indevidamente julgado deserto;
2. As alegações e conclusões foram apresentadas logo no reque-

rimento do recurso;
3. Se não o foram pela forma convencional, isso deve-se ao facto

de o recurso não ter sido subscrito por um jurista;
4. Pelo que a sentença (sic) que julga o recurso deserto deverá

ser revogada.
Admitido o recurso, vieram os autos a subir a este Tribunal, onde

o Exm.o PGA emitiu douto parecer no sentido do provimento de
recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Lê-se no requerimento de fls. 14, sobre que recaiu o despacho

recorrido:
”Confecções S. Lourenço, Lda, com sede na Rua D. António Castro

Meireles, 51, Ermesinde, pessoa colectiva n.o 500637628, vem nos
termos do art.o 355 do C.P.T. recorrer da decisão do Exm.o Senhor
Chefe da Repartição de Finanças de Ermesinde que relativamente
ao Processo de Execução Fiscal n.o 101544.3 marcou a praça para
o dia 26 de Janeiro de 1994.

O pedido de recurso decorre dos prejuízos irreparáveis directamente
resultantes da publicidade de tal acto, quando a empresa tem em
curso no Tribunal Cível do Porto, 5a Juízo, 3a Secção, o Processo
Especial de Recuperação de Empresa com o n.o 9036 nos termos
do Decreto-Lei 132/93.”

No n.o 2 do art.o 355o do C.P.T. – preceito que estabelece a re-
gulamentação do «recurso judicial» das decisões da administração
fiscal proferidas em execução fiscal – se prescreve que «o recorrente,
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com o requerimento de interposição, alegará dentro do prazo de re-
curso, com expressa indicação dos fundamentos e conclusões».

Que o requerimento de interposição de recurso atrás transcrito
contém alegação parece-nos claro. Com efeito, nele se indica a razão
por que se ataca a decisão de marcação de dia para a praça: ”prejuízos
irreparáveis directamente resultantes da publicidade de tal acto”, ten-
do a recorrente em curso processo especial de recuperação de empresa.
Da suficiência desta alegação para a procedência do recurso é questão
de que não há que curar hic et nunc.

Mas, onde tal requerimento sem dúvida claudica é no ónus de
formular conclusões, o que, porém, impunha ao M.mo Juiz ”a quo”
o convite cominatório prescrito pela parte final do n.o 4 do artigo 171o,
”ex vi” do artigo 357o, ambos do C.P.T. Isto à semelhança do que
se estatui no n.o 3 do artigo 690o do Cód. Proc. Civil.

Violando, pois, lei expressa, o despacho recorrido não pode
manter-se.

Termos em que se acorda em dar provimento ao recurso, revo-
gando-se o despacho recorrido, que deverá ser substituído por outro
que tenha em consideração a apontada injunção legal.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção do Contencioso Tributário do STA é abso-
lutamente incompetente, em razão da hierarquia, se o
recurso para ele interposto, per saltum, da sentença de
1a Instância, não tem como fundamento exclusivo, ma-
téria de direito - art. 32 no1 al. b) do ETAF.

2 — Constitui questão de facto saber se o opoente exerceu
real e efectivamente o cargo de gerente da sociedade ori-
ginariamente executada, bem como a formulação de juí-
zos de facto baseados em simples regras de experiência.

Recurso n.o 18.708, em que é Recorrente a Fazenda Pública, Recorrido
João Gonçalves Crespo, em que é Relator o Exmo Conso Dr. Bran-
dão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do T.T. de 1a Instância de Lisboa, 2o Juízo, proferida
em 22 Jun 94, na medida em que, julgando procedente a ”excepção
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de ilegitimidade” suscitada, anulou a revisão decretada contra o
opoente João Gonçalves Crespo, na execução fiscal originariamente
instaurada contra Soluang - Sociedade Luso-Angolana de Represen-
tações, Lda, com sede na mesma cidade.

Fundamentou-se a decisão em que ”a responsabilidade em análise
tem carácter pessoal e só pode recair sobre gerentes que, no momento
da cobrança voluntária, praticaram os actos de administração ou ge-
rência da sociedade (cfr. art. 13 do CPT)”, sendo que ”naquele mo-
mento, opoente não exercia a gerência da executada, não poderia
contra si reverter a execução em causa”.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
”a) O opoente é responsável subsidiário pelo pagamento da con-

tribuição industrial - grupo A, relativamente ao exercício de 1977
até 9 de Março de 1978, data em que renunciou à gerência da firma
devedora e cedeu a sua quota;

(-) Essa responsabilidade assenta no exercício real e efectivo do
cargo, como representante legal da originária devedora, que se re-
percute a ambos os períodos, ou seja, ao tempo do facto como da
cobrança, conforme dispõe o art. 16o do CPCI e actual art. 13o do
C.P.T.

c) Tal facto assenta na culpa funcional, ao não observar o dever
legal pelo pagamento devido, de interesse público, alicerçada na ili-
citude do acto conexionada com o dano causado.

d) Daí que, ao ser-lhe imputada a culpa funcional, é o opoente
parte legítima na presente reversão, durante o período que exerceu
efectivamente o cargo de representante na firma ”Soluang - Soc. Lu-
so-Angolana e Representações, Lda”.

O Exmo Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido da in-
competência deste STA, em razão da hierarquia, uma vez que, sus-
tentando a recorrente ”que o opoente exerceu real efectivamente
o cargo de gerente da executada - alíneas b) e d) das conclusões”,
”na matéria factica fixada na douta sentença recorrida, não é dado
como provado que tenha ocorrido tal exercício e, a ser de efectuar
qualquer presunção a partir dos factos dados como provados, tra-
tar-se-á sempre de formulação de juízos de facto baseados em regras
de experiência, já que qualquer norma legal que a imponha”, sendo
que o que é relevante para determinação da competência hierárquica
”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”, nada importando o saber se estes são, ou não, relevantes
para a decisão do recurso, o que só ao tribunal competente caberá
decidir.

”Assim, a questão da competência hierárquica ... é uma questão
prévia que tem de ser decidida, abstraindo-se da solução do direito
que o Tribunal ad quem tomaria se fosse competente” pelo que ”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
Tributário de 2a Instância, independentemente da eventualidade de,
por fim, este Tribunal, então já julgado competente, vir a concluir
que a discordância sobre a matéria factica é irrelevante para a decisão
do recurso, à face da posição do direito que entende adequada”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
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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 sustenta - conclusões b) e d) - ”o exercício
real e efectivo do cargo” de gerente, por parte do opoente, na so-
ciedade originariamente executada, ”relativamente ao exercício de
1987 até 9 de Março de 1978”.

Do que conclui a respectiva legitimidade para a execução por ser
para tal relevante não só o período da cobrança do tributo, como
o ”tempo do facto” Tributário.

Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos ju-
risdicionais interpostos de decisões dos T.T. de 1a Instância, cinge-se
apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo funda-
mento, em matéria de direito, do mesmo recurso - art. 32o no1 al.
b) do ETAF -, constituindo, assim, excepção, à competência gene-
ralizada do T.T. de 2a Instância, ao qual, nos precisos termos do
art. 41o no1 al. a) do mesmo diploma, compete ”conhecer dos recursos
de decisões dos Tribunais Tributários de 1a Instância, salvo o disposto
na alínea b) do no1 do art. 32o”.

Assim, tal fundamento factual do recurso importa a incompetência
deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no dito Tri-
bunal de 2a Instância.

Termos em que se acorda declarar este STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Sem custas.

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995 — — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pe-
reira Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia
do STA (Secção de Contencioso Tributário). Questões de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer de recurso
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a

instância, cujo âmbito abranja questões de facto e de
direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Tributário de 2a

Instância, nos termos dos arts.o 32o, 1, b), e 41o, 1, a),
do ETAF.

III — O recurso envolve, desde logo, matéria de facto, quando
uma questão dessa natureza seja incluída nas conclusões,
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não havendo que determinar a sua atendibilidade ou re-
levo no julgamento do recurso, pois que a competência
do Tribunal se afere pelo ”quid disputatum” e não pelo
”quid decidum”.

IV — Fazendo-se apelo no recurso a um juízo de facto, ou
seja, no juízo que postula, para a sua formulação, o re-
curso a regras gerais de experiência e não à interpretação
de normas ou à sensibilidade jurídica do julgador, in-
cluída está, no mesmo, matéria factual, com as referidas
consequências.

Recurso n.o 18.743, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido João Pimenta e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr.
Coelho Dias.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. A Fazenda Pública, inconformada com a sentença de fls. 32,
proferida em 15 Julho 94, pelo Mmo Juiz do 4o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, na qual se anulou o acto de
avaliação dum lote de terreno do impugnante João Pimenta, daquela
decisão veio recorrer para este STA, concluindo, além do mais, o
seguinte:

”- que, no presente caso, o termo de avaliação está minimamente
fundamentado (Ac. do STA, de 27/4/83 rec. 2346); Art.o 144o n.o
7 do C.C.P.

- que aquela fundamentação foi suficiente para motivar o desti-
natário a optar pelo recurso contencioso;

- Assim, podemos afirmar, com segurança, que o acto administrativo
posto em crise na douta sentença ora recorrida, está suficientemente
fundamentado, já que o destinatário, com base na fundamentação,
optou pelo recurso.”

1.1. O Exm.o Magistrado do M.o P.o emitiu parecer no sentido
de ser negado provimento ao recurso.

1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Da leitura das conclusões de recurso, supratranscritas, extrai-se

que o mesmo coloca para decisão, ao tribunal, questão de facto, o
que determina, só por si, conforme se tem entendido, a incompetência
deste STA, em razão da hierarquia, pois que a mesma se afere pelo
”quid disputatum” e não pelo ”quid deciqum”, não havendo que de-
terminar a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais no jul-
gamento do recurso.

Impõe-se, por isso, decidir, prioritariamente, da competência deste
tribunal - art.o 3o, da LPTA, e 45o, do CPT.

E, efectivamente, ao defender, nas mencionadas conclusões, que
o acto impugnado está suficientemente fundamentado, uma vez que
o seu destinatário, com base em tal fundamentação, optou pelo re-
curso, está a F.a P.a recorrente a fazer apelo a um juízo de facto,
a um juízo que postula, para a sua formulação, o recurso a regras
gerais de experiência e não à interpretação de normas jurídicas ou
à sensibilidade jurídica do julgador, com o que ficou incluída, no
âmbito do recurso, definido e limitado, como é sabido, pelas con-
clusões formuladas, matéria factual, a determinar a incompetência
deste tribunal, em razão da hierarquia (Cfr. A. Varela, R.L.J., Ano
122, pág. 220).
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É que, como é sabido, compete a esta Secção de Contencioso Tri-
butário conhecer dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários
de 1a Instância quando interpostos com exclusivo fundamento em
matéria de direito - o denominado recurso ”per saltum” - conforme
dispõe o art.o 32o, 1, b), do ETAF, exclusividade essa que afasta
a regra do conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente
superior, que é, o caso, o Tribunal Tributário de 2a Instância - art.o 41,
1, a), daquele diploma, e art.o 167o do CPT.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, àquele Tribunal de 2a Instância e não
a este STA.

3. Pelo exposto, declara-se este Tribunal incompetente em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional.

Sem custas (art.o 2o da Tabela).

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — José João Coelho Dias (Re-
lator) — Benjamim Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Cobrança do imposto no processo
de transgressão.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na vigência do CPCI havia impostos que eram liquidados
e valorados no processo de transgressão.

2 — Até à entrada em vigor do CPT, o processo de transgressão
era o meio idóneo para a liquidação e cobrança dos
impostos que a lei determinar.

Recurso n.o 18.808, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
J.C. Crespo, Lda, e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr. RO-
DRIGUES PARDAL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

O digno representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tri-
butário de 1a instância de Lisboa - 2o Juízo - interpôs recurso para
este Supremo Tribunal (art. 32, no 1, alínea b), do ETAF) da decisão
do Mo Juiz daquele Tribunal que, nos termos do art. 27, no 1, alínea
b), do DL 433/82, de 27.10, aplicável subsidiariamente conforme o
art. 4, no2, do RJIFNA e no seguimento da Jurisprudência do STA
- v. acórdão de 23.06.93 - recurso no 14727 - julgou extinto, por pres-
crição, o procedimento judicial e ordenou a remessa dos autos à re-
partição de finanças competente, para os efeitos tidos por convenientes
quanto à cobrança do imposto que for devido, concluindo em resumo:
a multa encontra-se prescrita (arts. 27, no 1, alínea b), do DL 433/82,
de 23.11, aplicável por força do art. 4, no 2, do RJIFNA e em obediência



368

do art. 29, no 4, do CRP e 2, no 4 do CP); o imposto e a multa
são liquidadas cumulativamente e cobrados no processo de trans-
gressão; o Mo Juiz violou o dever de condenar nos autos o pagamento
do imposto; foi violada a norma contida no art. 117 do CPCI.

A arguida não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o

recurso merece provimento por ser o processo de transgressão o meio
adequado para a arrecadação do imposto e para conhecer das questões
a ele inerentes.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Os autos colhe-se que, em 5.6.90, foi levantado auto de notícia

contra J.C. Crespo, Lda, c.f. 500364877, com sede na Rua da Madalena,
193-197, em Lisboa, por se verificar que relativamente ao veículo
IJ-71-65, não foi pago o imposto de compensação relativo ao ano
de 1989, constituindo tal falta infracção aos arts. 10 e 11 do Re-
gulamento do Imposto de Compensação (RIC) aprovado pelo DL
354-A/82, de 4.9, com a multa igual ao triplo do imposto trimestral -
3.000$ ou 12.000$ e a multa de 36.000$ ou total de 48.000$.

O veículo foi transmitido em 14.01.89 para Stand Auto Góis Co-
mércio de Automóveis, Lda, com sede na Av. Miguel Bombarda,
102/10, de Lisboa.

A arguida não contestou nem requereu a produção de qualquer
prova.

2. A primeira questão a resolver é saber se o imposto de com-
pensação é liquidado e cobrado conjuntamente com a multa no pro-
cesso de transgressão.

Sabe-se que, na vigência do CPCI, havia impostos que eram li-
quidados e cobrados no processo de transgressão - quando houver
omissão ou erro na liquidação da contribuição ou imposto por facto
imputável ao arguido não puder ser reparada por liquidação efectuada
em conformidade com as leis de tributação: arts. 104, alínea a) -,
v. arts. 117, 122, § único, 138 e 140.

Com a entrada em vigor do CPT - 1.07.91 - é que todos os impostos
passaram a ser, sempre, liquidados fora do processo de contra-or-
denação fiscal (art. 8 do DL 154/91, de 23.4).

Ora, no caso em apreço, a situação real reporta-se a período anterior
à entrada em vigor do CPT: o auto de notícia foi levantado em 5.06.91,
a infracção diz respeito aos quatro trimestres de 1989, e o processo
de transgressão foi instaurado em 5.6.91, o imposto em causa - imposto
de compensação é, nos termos do art. 34 do RIC é cobrado no processo
de transgressão fiscal (v. arts. 104, alínea a), 117, 122, § único, 130
e 140 do CPCI).

O RJIFNA (DL 20-A/90, de 15.1) só se aplica aos factos praticados
após a sua entrada em vigor (art. 2 do DL 20-A/90) pelo que a infracção
em apreço é ainda processada nos termos previstos no CPCI (art.
103 e segs.) ou seja através do processo de transgressão.

3. Não há dúvidas que a infracção descrita nos autos é apreciada
no processo de transgressão.

O procedimento para a aplicação da multa está prescrito (art. 27,
no 1, alínea b), do DL 433/83) como foi decidido.

Nesta parte, a Fazenda Pública não levantou qualquer questão.
A sua discordância constante do recurso, é quanto ao imposto de

compensação liquidado no processo, por entender que deve ser co-
brado no processo de transgressão (art. 34 do RIC) e que é o Mo

Juiz recorrido que deve apreciar se o imposto em causa é ou não
devido.
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No caso em apreciação, o Mo Juiz a quo não se pronunciou sobre
o imposto liquidado. Limitou-se a julgar prescrito o procedimento
judicial (art. 27, no 1, alínea b), do DL 433/82). Não se referiu ao
imposto liquidado no processo.

4. No seguimento do exposto, o recurso merece provimento.
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,

em consequência, revogar a decisão recorrida, na parte relativa ao
imposto, baixando os autos ao Tribunal Tributário de 1a Instância
para o processo de transgressão prosseguir seus legais termos.

Não são devidas custas (art. 3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo de Transgressão. Cobrança do imposto no processo
de transgressão.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na vigência do CPCI, havia impostos que eram liqui-
dados e cobrados no processo de transgressão.

2 — Até à entrada em vigor do CPT, o processo de transgressão
era o mais idóneo para a liquidação e cobrança dos
impostos que a lei determinar.

Recurso n.o 18.822, em que foi Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido José Manuel Lourenço Mesquita Guerra, e do qual foi
Relator o Exmo Conso Dr. Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Um técnico verificador levantou um auto de notícia, em 25.05.87,
por se verificar que José Manuel Lourenço Mesquita Guerra, residente
na Rua Estação Velha, Vivenda Nossa Senhora Carrascal, 2710 Sintra,
por se verificar que era proprietária do veículo PM.79.92, utilizando
combustível diverso da gasolina e não ter pago ainda o imposto de
compensação relativo ao 1o trimestre de 1987, constituindo tal falta
infracção aos artos 10 e 11 do Regulamento do Imposto de Com-
pensação (RIC) aprovado pelo DL 354-A/82, de 4.9) punida pelo
arto 22 do mesmo diploma com a multa igual ao triplo do imposto
devido - 3.000$ - ou seja o total de 12.000$.

A fls 6 informa-se que o veículo em causa durante o 1o trimestre
de 1987, era propriedade de José Teles Rebelo que o destinava ao
serviço de aluguer desde 14.11.86.

Este foi notificado para pagar ou contestar em 7.6.90.
No dia 12.6.90, veio contestar a acusação (arto 139 do CPCI), ale-

gando que o veículo PM.79.92 estava desde o início de 1986, licenciado
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em aluguer com mercadorias (Ponto-Socorro) ou (Reboque de via-
turas automóveis, estando isento do imposto de compensação nos
termos do arto 23, no 2, alínea a), do DL 255-A/82, de 30.6.

O Mo Juiz do 5o Juízo do Tribunal Tributário de Lisboa, julgou
extinto o procedimento judicial, por prescrição (arto 27, no 1, alínea b),
do DL 433/82, de 27.10) e extinta a instância (art 115 do CPCI),
ordenando a remessa dos autos á Repartição de finanças competente,
para os efeitos tidos por convenientes quanto à cobrança do imposto
que for devido.

O digno representante da Fazenda Pública, não se conformando
com a sentença proferida interpôs recurso para este Supremo Tribunal,
concluindo em resumo, efectivamente a multa encontra-se prescrita
(art 27, no 1, do DL 433/82, aplicável ex vi arto 4, no 1 do RJIFNA
e em obediência ao princípio consignado nos artos 29, no 4, in fine,
da CRP e 2, no 4, do CP; o imposto foi liquidado conjuntamente
com a multa (arto 117 do CPCI); o Mo Juiz a quo violou o dever
legal de condenar nos autos o arguido no pagamento do imposto;
foi violado o arto 117 do CPCI.

O arguido José Teles Rebelo não contra-alegou.
O distinto Magistrado do Ministério Público é de parecer que o

recurso merece provimento por o processo de transgressão ser o meio
adequado para a arrecadação do imposto e conhecimento das questões
a ele inerentes.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Do relatado apura-se que o veículo PM.79.92 não pagou o imposto

de compensação relativo ao 1o trimestre de 1987 (artos 10, 11 e 22
do RIC) 3000$ - nem a respectiva multa de 9000$, liquidados.

O actual proprietário do veículo - José Teles Rebelo - está licen-
ciado em aluguer desde o início de 1986, estando, por isso isento
de imposto de compensação, nos termos do art 22, alínea b), do
DL 45331, de 28.10.63 (com a redacção do DL 255-A/82, de 30.6).

O Mo Juiz recorrido julgou prescrito o procedimento judicial, nos
termos do arto 27, no 1, alínea b), do DL 433/82 e ordenou a baixa
do processo à Repartição de Finanças competente, para os efeitos
tidos por convenientes, quanto á cobrança, do imposto que for devido.

Na vigência do CPCI, havia impostos que eram liquidados e co-
brados no processo de transgressão (artos 104, alínea a), 117, 122,
§ único, 13 e 140.

Com a entrada em vigor do CPT - 1.07.91 - é que todos os impostos
passavam a ser, sempre, liquidados fora do processo de contra-or-
denação fiscal (arto 8 do DL 154/91, de 23.4).

Ora, no caso em apreço, a situação real reporta-se a período a
entrada em vigor do CPT - o auto de notícia foi levantado em 25.5.87
e na mesma data foi autuado o processo de transgressão e o imposto
em causa diz respeito ao 1o trimestre de 1987 e, nos termos do arto 34
do RIC, o imposto de compensação é cobrado no processo de
transgressão.

É que o RJIFNA (DL 20-A/90, de 15.1) só se aplica aos factos
praticados após a sua entrada em vigor (arto 2 do DL 20-A/90, de
15.1) pelo que a infracção em apreço é ainda processada nos termos
previstos no CPCI (art 103 e segs) ou seja através do processo de
transgressão.

3. No caso em apreço, a digna representante da Fazenda Pública
recorre quanto ao imposto de compensação liquidado e cobrado no
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processo de transgressão (arto 34 do RIC) e é aí que o Mo Juiz
recorrido deve apreciar se o imposto em causa é ou não devido.

4. Em seguimento do exposto, o recurso merece provimento.
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,

em consequência, revogar a decisão recorrida na parte relativa ao
imposto de compensação, baixando os autos ao Tribunal Tributário
de 1a instância para o processo de transgressão prosseguir seus legais
termos.

Não são devidas custas (arto 3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Oposição em execução fiscal. Incidente. Sentença. Recurso.
Alegação do recorrente. Alegação no tribunal de recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Quando a oposição a uma execução fiscal for liminar-
mente recebida seguem-se, após a notificação para con-
testar, as normas correspondentemente definidas no CPT
para o processo de impugnação após a notificação para
responder, nelas se incluindo as relativas à impugnação
da respectiva sentença, previstas nos artos 167o a 179o

desse diploma.
2 — Entre essas normas conta-se o arto 171o, o qual, con-

trariamente ao arto 356o do mesmo CPT, não exige que
a alegação do recorrente seja apresentada com o reque-
rimento de interposição do recurso, antes permite que
ela seja oferecida no prazo de oito dias a contar da no-
tificação do despacho que admita o recurso ou até o
seja apenas no tribunal ad quem se tal pretensão for
declarada naquele requerimento.

3 — Aquela opção do legislador explica-se por haver seme-
lhanças entre a impugnação e a oposição no que toca
ao pedido, à causa de pedir e ao seu efeito suspensivo
da execução (cfr. artos 294 e 255o do CPT).

4 — Por isso, embora a oposição seja um incidente do processo
de execução fiscal, não lhe é, pelos motivos expostos,
aplicável o dito arto 356o quando a oposição for limi-
narmente recebida.

Recurso n.o 16 374. Recorrente: Plásticos do Sado, Lda; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. PLÁSTICOS DO SADO, LDA., com sede em Lisboa, recorre
do despacho de 21-12-92 (fls. 53) do Tribunal Tributário de 1.a Ins-
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tância de Lisboa (1o Juízo) que declarou deserto o recurso por ela
interposto a fls. 52 para o Tribunal Tributário de 2.a Instância da
sentença daquela 1a instância que julgara improcedente a sua oposição
a uma execução fiscal.

A rematar a sua alegação com vista a ver revogado tal despacho,
com o consequente prosseguimento do dito recurso para o Tribunal
Tributário de 2a Instância, a recorrente oferece conclusões que assim
se podem resumir:

a) Da sentença que julgou improcedente a sua oposição à execução
interpôs recurso, tempestivamente, referindo no respectivo requeri-
mento, de modo expresso, que pretendia alegar no Tribunal Tributário
de 2.a Instância.

b) O despacho que julgou deserto esse recurso fundamentou-se,
essencialmente, em que com o respectivo requerimento de interpo-
sição não haviam sido apresentadas as alegações.

c) Porém, sucede que o CPT revogou e substituiu o CPCI instituindo
no seu arto 171o um novo regime quanto a forma de interposição
do recurso: ”estendeu-se o regime dos recursos juridicionais previstos
na alínea a) do no 1 do arto 62o do ETAF aos recursos para o Tribunal
Tributário de 2.a Instância”, passando o recorrente a poder optar
por alegar no tribunal de recurso, qualquer que ele seja, em vez
de apresentar as suas alegações com o requerimento de interposição,
desde que neste declare essa opção.

e) O recorrido despacho está em oposição ao actual regime de
interposição de recurso do citado arto 171o, carecendo totalmente
de fundamento legal, pelo que deve ser revogado.

Não houve contra-alegação.
O tribunal a quo sustentou o seu despacho.
Neste STA o MoPo emitiu parecer no sentido do não provimento

do recurso.
2. O despacho recorrido, de 21-12-92 (fls. 52), é do seguinte teor:
Vem a oponente, a fls. 52, interpor recurso da sentença proferida

nos autos, para o Tribunal Tributário de 2.a Instância, pretendendo
alegar naquele Tribunal.

Contudo, segundo o no 1 do art. 356 do CPT, ”os recursos das
decisões de natureza jurisdicional”, proferidas em processo de exe-
cução fiscal, ”serão interpostos por meio de requerimento com a apre-
sentação das alegações e conclusões, no prazo de oito dias a contar
da notificação” (sublinhado nosso).

Logo as alegações de recurso devem constar obrigatoriamente do
requerimento de interposição do mesmo, quando o recurso é dirigido
ao Tribunal Tributário de 2.a Instância. Só nos recursos interpostos
directamente para o STA o recorrente pode optar por alegar no tri-
bunal ”ad quem”, desde que manifeste essa intenção no requerimento
de interposição do recurso, como resulta da conjugação do art. 356
com os arto 171 no 5 e 357 do mesmo diploma e com o § único
do arto 87 do RSTA (neste sentido, A. Sousa e J. Paixão, notas 13
e 14 ao arto 356, in CPT Anot.). Manteve-se, assim, o regime já
existente face ao revogado arto 254 do CPCI, para os recursos das
decisões jurisdicionais, em sede de execução fiscal.

Termos em que, por falta de alegações, se julga deserto o recurso
interposto a fls. 52.

Em suma: apesar da declaração feita pela recorrente no reque-
rimento de interposição do recurso, a fls. 52, de que pretendia alegar
no tribunal ad quem o despacho recorrido declarou deserto o recurso
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aí interposto para o Tribunal Tributário de 2.a Instância (da sentença
que julgara improcedente a oposição a uma execução fiscal), por não
haverem sido apresentadas alegações de recurso com esse requeri-
mento, como determina o no 1 do arto 356o do CPT, considerado
assim aplicável ao caso por se tratar de incidente em processo de
execução (e por isso tendo implicitamente julgado não haverem as
alegações sido apresentadas até ao fim do prazo legalmente fixado
para o efeito).

A recorrente contrapõe que ao caso é directamente aplicável o
disposto no arto 171o do CPT.

Vejamos de que lado está a razão.
3. É aqui efectivamente aplicável o disposto no arto 171o do CPT,

como pretende a recorrente, mas não por via directa e sim por remissão
do no 1 do arto 293o do CPT, que manda observar na oposição os
trâmites do processo de impugnação a seguir ao despacho de admissão
liminar e à notificação para contestar.

É uma opção do legislador que bem se compreende dado haver
semelhanças entre ambos esses procedimentos no que toca ao pedido,
à causa de pedir e ao seu efeito suspensivo da execução mediante
certas condições (cfr. artos 294o e 255o do CPT).

Assim, quando a oposição for liminarmente recebida seguem-se,
após a notificação para contestar, as normas correspondentemente
definidas no CPT para o processo de impugnação após a notificação
para responder, nelas se incluindo as relativas a impugnação da res-
pectiva sentença, previstas nos artos 167o e 179o desse diploma.

Ora entre tais normas conta-se o referido arto 171o, o qual, con-
trariamente ao dito arto 356o, não exige que as alegações do recorrente
sejam apresentadas com o requerimento de interposição do recurso,
antes permite que elas sejam oferecidas no prazo de oito dias a contar
da notificação do despacho que admita o recurso ou até o sejam
apenas no tribunal ad quem se tal pretensão for declarada naquele
requerimento, como a ora recorrente declarou a fls. 52.

Por isso, embora a convenhamos em que a oposição é realmente
um incidente do processo de execução, não lhe é, pelos motivos ex-
postos, aplicável o citado arto 356o quando, como é aqui o caso, a
oposição seja liminarmente recebida.

4. Por estes fundamentos se concede provimento ao recurso re-
vogando-se o despacho recorrido, que deve ser substituído por outro
que não julgue deserto por falta de alegações o recurso interposto
pela ora recorrente a fls. 52.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Agostinho Castro Martins (Re-
lator por vencimento) — Manuel Santos Serra (votei a decisão, sem
acompanhar a respectiva fundamentação, conforme declaração em
anexo) — Benjamim Rodrigues (vencido nos termos da declaração
anexa. — Francisco Rodrigues Pardal (por desempate). — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Declarações de voto

Votei no sentido do provimento do recurso, mas por outra ordem
de razões.

Se bem que o problema nos autos equacionado não seja de fácil
solução - como logo resulta da divergência patenteada no presente
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acórdão - afigura-se-me, porém, que, salvo o devido respeito pelo
entendimento contrário, deverá seguir-se este caminho:

Como logo resulta da sistematização do Código de Processo Tri-
butário (CPT), a matéria de recursos de actos jurisdicionais é ali
tratada por forma autónoma e tripartida, consoante a espécie do res-
pectivo processo, pelo que temos, para o processo de impugnação,
os artos 167o e segs., para o processo de contra-ordenação, os artos 223o

e segs., e, para o processo de execução fiscal, os artos 356o e 357o

E a este último domínio pertence, obviamente, a posição à execução,
porquanto, embora surja com a fisionomia duma acção, através da
apresentação duma petição inicial, funciona, na verdade, como con-
testação, visando impugnar a própria execução fiscal (Alfredo José
de Sousa e José da Silva Paixão, ”Código de Processo Tributário,
Comentado e Anotado”, pag. 533).

Sendo essa, aliás, a sua localização sistemática (cfr. arto 285o, in-
serido na Secção V - Da oposição, Capítulo II - Do processo, Título V
- Do processo de execução fiscal, do Código).

Ora, se é certo que, nos termos do arto 293o, no 1, do CPT (cor-
respondente ao arto 183o do CPCI), recebida a oposição e notificado
o representante da Fazenda Pública para contestar, ”seguir-se-á o
que para o processo de impugnação se prescreve a seguir ao despacho
liminar”, segura é também que tal prescrição abrange apenas a matéria
atinente a ”produção de provas, alegações e sentença”, como logo
decorre da epígrafe daquele mesmo artigo.

Por isso, no âmbito do processo de execução fiscal, onde, como
se viu, cabe a oposição, o regime de recursos jurisdicionais é regulado
na Secção X, que trata precisamente ”dos recursos” interpostos de
decisões proferidas naquele âmbito.

Tal Secção compreende três Subsecções, a I, Intregada pelo
arto 355o, sobre ”recursos das decisões da administração fiscal”, a
II, preenchida pelo arto 356o, sobre ”recursos de actos jurisdicionais”,
e a III, constituída pelo arto 357o, com ”disposições comuns” sobre
”direito subsidiário”.

Considerando a inserção, o teor e o desenvolvimento lógico de
todos os referenciados preceitos, estou crer que a tramitação dos
”recursos das decisões de natureza jurisdicional”, regulada no dito
arto 356o, respeita apenas aos ”recursos de actos jurisdicionais” (cfr.
epígrafe do mesmo preceito) ocorridos na sequência dos ”recursos
das decisões da administração fiscal”, de que se ocupa o arto 355o,
dispositivo imediatamente anterior àquele.

De resto, só assim se compreenderá o comando do no 2 do falado
arto 356o, segundo o qual ”os recursos terão efeito evolutivo”, sabido
como é que têm efeito suspensivo recursos interpostos de certas de-
cisões proferidas no âmbito do processo de execução (cfr., por exem-
plo, o recurso da sentença de graduação dos créditos - arto 338o

do CPT e o da decisão sobre anulação da venda).
Por conseguinte, e como disse, propendo a reconhecer que salvo

melhor estudo, os recursos contemplados no arto 356o serão apenas
os que respeitem a decisões jurisdicionais sobre o ”recurso judicial”
interposto das ”decisões da administração fiscal”, nos termos do
arto 355o

Todos os outros, reportados embora a decisões de natureza ju-
risdicional no âmbito do processo executivo, serão regidos, subsidia-
riamente, por força do arto 357o, pelos preceitos dos artos 167o a
179o, que, incluídos no Título III do Código, referente ao processo
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judicial tributário, tratam dos recursos dos respectivos actos ju-
risdicionais.

E daí que, em tais casos, o recorrente possa optar por uma duas
vias facultadas pelo arto 171o, a saber:

- interposição do recurso por meio de requerimento com apre-
sentação das respectivas alegações e conclusões no prazo de oito dias
contados a partir da notificação do despacho de admissão; ou

- interposição do recurso por meio de requerimento com declaração
de intenção de alegar no tribunal ”ad quem”.

De modo que, figurando a hipótese dos autos entre esses casos
e tendo o Recorrente optado pela última daquelas vias, o presente
recurso não podia ter sido julgado deserto.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Manuel Santos Serra.

Votei vencido, pois negaria provimento ao recurso e confirmaria
a decisão recorrida. Na verdade, a tese que fez vencimento sofre
de ilogicidade ao ir buscar o regime dos recursos interpostos de de-
cisões proferidas dentro do mesmo processo, de oposição, a dois cam-
pos materiais do C.P.T. completamente diferentes: ao regime dos
recursos definidos para o processo de execução e seus processos co-
nexos e incidentes (artos 356o e 357o) para o caso dos recursos dos
despachos de indeferimento liminar e ao regime dos recursos definidos
basicamente para o processo de impugnação para as hipóteses de
recursos interpostos de decisões proferidas após a prolação do des-
pacho para contestar (artos 167o e segs.). Tal atitude choca-se, a meu
ver, não só contra a arrumação sistemática dos recursos em Títulos
diferentes do Código, mas principalmente contra os interesses legis-
lativos que subjazem a tal opção e que se traduzem na necessidade
de salvaguardar a maior celeridade possível do processo de execução
e seus ”incidentes”, de modo a acautelar a cobrança das receitas,
se possível dentro do período da sua previsão orçamental, de modo
a fazer face às despesas públicas. O relevo conferido a este interesse
foi de tal modo assumido que levou o legislador a adoptar um sistema
de autotutela do cumprimento da obrigação do imposto, contra toda
a tradição, configurando um processo administrativo de excepção,
fortemente vinculado e sujeito a controlo judicial, dentro do processo,
sempre que se suscite uma controvérsia jurisdicional ou lesem direitos
ou interesses legítimos do executado.

Está, aliás, nessa linha a recente revogação dos nos 4 e 5 do arto 355o

que funcionavam, na prática, como um travão à desejada celeridade.
Não terá, por isso, a importância que se lhe confere no acórdão,
a existência de uma certa identidade processual com o processo de
impugnação, por estar sobreposta por outra que faz parte integrante
de uma grande inovação legislativa, traduzida no processe de execução.
Por fim, nem os termos verbais da invocada norma remissiva apontam
para o Capítulo VII do Título III, mas tão só para as Secções III,
IV e V do Capítulo II do mesmo Titulo.

Confessamos que argumento de peso a favor da tese que fez ven-
cimento se pode ir buscar ao regime de equivalência entre os processos
de impugnação judicial, recurso que tenha por objecto a legalidade
da dívida exequenda e o processo de oposição, quando recebido, quan-
do à suspensão da execução, determinada nos artos 255o e 294o do
V.C.P.T. que aponta, por isso, para a não justificação da existência
de diferente tramitação dos recursos jurisdicionais interpostos em cada
um desses processos.
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De qualquer modo, afigura-se-nos, pese embora aquela nuance,
que o regime dos recursos em processo de oposição, como incidente
do processo de execução, interpostos para a 2a Instância, deve, pois,
a nosso ver, ir buscar-se aos artos 356o e 357o do C.P.T.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Benjamim Rodrigues.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Recurso no. 16.674, em que é Recorrente Câmara Municipal de Lisboa
e Recorrido Paulo Alexandre Rodrigues Fernandes, e de que foi
Relator o Exmo. Conso. Dr. HORTA DO VALLE.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Inconformada com a decisão do M.mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância proferida nuns autos de execução fiscal instaurados
contra Paulo Alexandre R. Fernandes e na qual julgou aquele mesmo
Tribunal incompetente, em razão da matéria para proceder à cobrança
coerciva de dívida proveniente de ocupação de imobiliários, veio da-
quela recorrer, e directamente para este Tribunal, a Câmara Municipal
de Lisboa e em cujas alegações sustenta e conclui que no caso concreto
não se está perante uma situação de contrato de arrendamento, não
sendo a dívida exequenda uma renda emergente de contrato civil,
mas uma verdadeira taxa decorrente da utilização individual e vo-
luntária, por um particular, de um bem municipal que se lhe encontra
afecto. Daí pois a competência do Tribunal Tributário nos termos
dos artigos 37 e 144 do C.P.C.I., 62 do DL 129/84, 17o da Lei 1/79
e 22 da Lei 1/87, preceitos que assim teriam sido infringidos pela
decisão recorrida.

O Exmo. Magistrado do Mo Po, no seu parecer pronunciou-se no
sentido.

Cumpre decidir.
Fundamentou-se em suma a decisão recorrida, na apontada de-

claração de incompetência, na circunstância de não se estar perante
uma taxa mas face a uma receita não tributária, sendo certo que
a competência executiva se cinge a prestações de natureza tributária,
a receitas fiscais ou parafiscais.

Nos termos do artigo 62 no 1 alínea c) do E.T.A.F., compete aos
Tribunais Tributários de 1a Instância conhecer da cobrança coerciva
de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos na lei.

E dispõe por sua vez o artigo 22 no 5 da Lei 1/87, Lei das Finanças
Locais, que compete aos tribunais tributários de 1a instância a cobrança
coerciva de dívidas às autarquias locais, provenientes de impostos,
derramas, taxas e encargos de mais-valias.

Assente que tal competência, e nem sequer tal vem questionado,
se fica para a cobrança de dívidas de índole fiscal ou parafiscal - a
tal atributo não escapam os ”outros rendimentos” que o Decreto-Lei
no 165/79 referia no seu artigo 4o - o problema dos autos é o de
saber se a dívida exequenda logra enquadramento no elenco daqueles
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afluxos patrimoniais de natureza tributária, pois só na afirmativa se
encontra alcançada a falada competência executiva.

Para tal dilucidação haverá que ter presente a natureza do facto
constitutivo da obrigação cujo cumprimento se pede em via executiva,
pois só aquelas que se traduzem no correlato, autoritariamente im-
posto, de uma prestação de actividade pública ou de uma utilização
de bens do domínio público, logram alcançar a dita natureza tributária,
que é afastada sem dúvida de uma obrigação resultante de uma relação
jurídica a que falta aquele elemento publicista do domínio ou do
serviço prestado.

Ora, a decisão recorrida, em sede factual, e com recurso ao exibido
pelo título executivo, apenas indica que a dívida exequenda respeita
a ocupação de imobiliários o que, como resulta do que anteriormente
se deixou dito, não consente uma aferição dos índices de competência
do Tribunal Tributário, já que tal expressão nada esclarece sobre
a génese da dita ocupação de imobiliários e a natureza do domínio
a que os mesmos estão sujeitos.

Tudo pois a impor, como necessária, uma ampliação da matéria
de facto.

Termos em que, e ao abrigo do disposto nos artigos 729 e 730
no 1 do C. Processo Civil, se acorda em revogar a decisão recorrida
para que, colhidos os pertinentes elementos de facto se profira nova
decisão tendo-se presente o apontado regime jurídico, assim se pro-
vendo o recurso.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Fi-
lipe Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Recurso no. 16.729, em que é Recorrente Câmara Municipal de Lisboa
e Recorrido Duque & Ferreira, Lda, e de que foi Relator o
Exmo. Conso. Dr. HORTA DO VALLE.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Inconformada com a decisão do M.mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância proferida nuns autos de execução fiscal instaurados
contra Duque & Ferreira Lda e na qual julgou aquele mesmo Tribunal
incompetente, em razão da matéria para proceder à cobrança coerciva
de dívida proveniente de ocupação de imobiliários, veio daquela re-
correr, e directamente para este Tribunal, a Câmara Municipal de
Lisboa e em cujas alegações sustenta e conclui que no caso concreto
não se está perante uma situação de contrato de arrendamento, não
sendo a dívida exequenda uma renda emergente de contrato civil,
mas uma verdadeira taxa decorrente da utilização individual e vo-
luntária, por um particular, de um bem municipal que se lhe encontra
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afecto. Daí pois a competência do Tribunal Tributário nos termos
dos artigos 37 e 144 do C.P.C.I., 62 do DL 129/84, 17o da Lei 1/79
e 22 da Lei 1/87, preceitos que assim teriam sido infringidos pela
decisão recorrida.

O Exmo. Magistrado do Mo Po, no seu parecer pronunciou-se no
sentido.

Cumpre decidir.
Fundamentou-se em suma a decisão recorrida, na apontada de-

claração de incompetência, na circunstância de não se estar perante
uma taxa mas face a uma receita não tributária, sendo certo que
a competência executiva se cinge a prestações de natureza tributária,
a receitas fiscais ou parafiscais.

Nos termos do artigo 62 no 1 alínea c) do E.T.A.F., compete aos
Tribunais Tributários de 1a Instância conhecer da cobrança coerciva
de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos na lei.

E dispõe por sua vez o artigo 22 no 5 da Lei 1/87, Lei das Finanças
Locais, que compete aos tribunais tributários de 1a instância a cobrança
coerciva de dívidas às autarquias locais, provenientes de impostos,
derramas, taxas e encargos de mais-valias.

Assente que tal competência, e nem sequer tal vem questionado,
se fica para a cobrança de dívidas de índole fiscal ou parafiscal - a
tal atributo não escapam os ”outros rendimentos” que o Decreto-Lei
no 165/79 referia no seu artigo 4o - o problema dos autos é o de
saber se a dívida exequenda logra enquadramento no elenco daqueles
afluxos patrimoniais de natureza tributária, pois só na afirmativa se
encontra alcançada a falada competência executiva.

Para tal dilucidação haverá que ter presente a natureza do facto
constitutivo da obrigação cujo cumprimento se pede em via executiva,
pois só aquelas que se traduzem no correlato, autoritariamente im-
posto, de uma prestação de actividade pública ou de uma utilização
de bens do domínio público, logram alcançar a dita natureza tributária,
que é afastada sem dúvida de uma obrigação resultante de uma relação
jurídica a que falte aquele elemento publicista do domínio ou do
serviço prestado.

Ora, a decisão recorrida, em sede factual, e com recurso ao exibido
pelo título executivo, apenas indica que a dívida exequenda respeita
a ocupação de imobiliários o que, como resulta do que anteriormente
se deixou dito, não consente uma aferição dos índices de competência
do Tribunal Tributário, já que tal expressão nada esclarece sobre
a génese da dita ocupação de imobiliários e a natureza do domínio
a que os mesmos estão sujeitos.

Tudo pois a impor, como necessária, uma ampliação da matéria
de facto.

Termos em que, e ao abrigo do disposto nos artigos 729 e 730
no 1 do C. Processo Civil, se acorda em revogar a decisão recorrida
para que, colhidos os pertinentes elementos de facto se profira nova
decisão tendo-se presente o apontado regime jurídico, assim se pro-
vendo o recurso.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Fi-
lipe Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo. Duplo grau de jurisdição. Recurso para o Pleno da
Secção de Contencioso Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O recurso para o Pleno da Secção de Contencioso Tri-
butário do STA (art. 3o, alínea a), do ETAF) tem por
objecto acórdãos e não os fundamentos ou questões jul-
gadas nos acórdãos.

2 — O duplo grau de jurisdição significa que uma causa tem
de ser julgada em duas instâncias - a 1a instância (o tri-
bunal onde se instaurava o processo) e a outra instância
(é o tribunal de recurso) que faz o reexame da causa.

Recurso n.o 17.305, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Caixa Geral de Depósitos, e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. RODRIGUES PARDAL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos, f.c. 500960046, com sede no Largo
do Calhariz, ou Av. João XXI, 63, 1000 Lisboa, veio reclamar para
a conferência do despacho do relator que rejeitou liminarmente a
admissão do recurso interposto para o Pleno desta Secção por o acór-
dão desta Secção de Contencioso Tributário ter sido proferido em
2o grau de jurisdição, em 28.9.94, (art. 30, alínea a), do ETAF com
a redacção da Lei 11/93, de 6.4), nos termos e com os seguintes
fundamentos:

A Caixa interpôs recurso do acórdão de 28.9.94, com fundamento
no art. 130, no 3, da LPTA e art. 30, alínea a), do ETAF.

Não se ignorando, por isso, o disposto na citada alínea a) do art. 30
do ETAF onde se consigna, que compete ao Pleno da Secção de
Contencioso Tributário conhecer dos recursos de acórdão proferido
pela Secção em primeiro grau de jurisdição.

O acórdão de que a Caixa pretende recorrer para o Pleno da Secção
apenas decidiu com fundamento na verificação de uma excepção sus-
citada, pela primeira vez, neste Supremo Tribunal.

Há apenas, por isso, relativamente à questão de incompetência
do Tribunal, um único grau de jurisdição.

Parece à ora recorrente (R) que o disposto no art. 30, alínea a),
do ETAF não deverá ser interpretado à letra mas atendendo-se a
questão decidida.

Assim, apesar da questão de fundo ter sido apreciada em 1a instância
e dela ter sido interposto recurso para o STA, para a decisão em
2o grau de jurisdição sobre mesma questão, o acórdão apreciou então
uma questão nova, em 1o grau de jurisdição.

Nestes termos... deve a reclamação ser julgada procedente, por
provada, e, em consequência, admitido o recurso para o Pleno da
Secção, como se requereu.

A digna representante da Fazenda Pública entende que o despacho
reclamado fez correcta aplicação da lei pelo que deve ser indeferida
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a reclamação e confirmada a rejeição da admissão do recurso para
o Pleno por a remissão feito no art. 130, no 3, da LPTA para o
art. 30 do ETAF, já não traduz um alargamento, face ao disposto
no art. 103 da LPTA, devido à mencionada alteração legislativa de
1993 do ETAF.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que a
reclamação para a conferência deve ser desatendida, por a letra da
lei (art. 30, alínea a), do ETAF, na redacção dada pela Lei 11/93,
de 6.4) não comportar a interpretação dada pela R (cfr. o art. 9,
no 2, do Cod. Civ.), pois nele fala-se concretamente em acórdãos
e não em decisões, sendo que um acórdão pode comportar várias
decisões, acrescendo que a garantia do duplo grau de jurisdição não
ter assento constitucional, como é sabido.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Mostram os autos que a Caixa impugnou no Tribunal Tributário

de 1a instância de Lisboa - 11o Juízo - a tarifa de ligação à rede geral
de esgoto relativa a um prédio seu.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância julgou procedente
a impugnação, anulando a liquidação impugnada.

O digno representante da Fazenda Pública interpôs recurso para
este Supremo Tribunal por, nos termos do art. 22, no 2, da Lei 1/87,
de 6.1, não haver impugnação directa das taxas, visto estas serem
apreciadas originariamente pela autarquia local com recurso para o
tribunal tributário de 1a instância.

A Caixa contra-alegou, opinando pela confirmação da sentença.
O acórdão deste Supremo Tribunal, de 28.9.94, revogou a sentença

recorrida, por o tribunal tributário de 1a instância não ser competente
senão em via de recurso da decisão da Câmara Municipal para apreciar
a liquidação da tarifa de ligação à rede geral de esgotos.

A Caixa interpôs recurso para o Pleno da Secção o qual foi rejeitado
por despacho do Relator de 2.11.94 por não se preencher o con-
dicionalismo previsto no art. 30, alínea a), do ETAF (com a redacção
da Lei 11/93, de 6.4).

A Caixa reclama para a conferência por relativamente à questão
da incompetência do Tribunal Tributário haver apenas um grau de
jurisdição, pelo que o art. 30, alínea a), do ETAF não pode ser in-
terpretado à letra, mas atendendo à questão decidida.

Tanto a digna representante da Fazenda Pública como o distinto
magistrado do Ministério Público são de parecer que a reclamação
deve ser desatendida.

Equacionada a questão, urge decidir.
2. Determina o art. 30, alínea a), do ETAF (com a redacção da

Lei 11/93, de 6.4):
«Compete ao pleno da Secção de Contencioso Tributário conhecer:
a) Dos recursos de acórdãos proferidos pela Secção, em primeiro

grau de jurisdição que não sejam da competência do plenário:...».
Do preceito transcrito ressalta que o recurso para o Pleno da Secção

de Contencioso Tributário só cabe dos acórdãos proferidos pela Secção
em primeiro grau de jurisdição.

O acórdão de 28.9.94 foi proferido em segundo grau de jurisdição.
Todavia, a Caixa alega que o acórdão relativamente à questão da

incompetência do tribunal foi proferido em primeiro grau de ju-
risdição.

Com efeito, assim é, pois a questão da incompetência do tribunal
tributário de 1a instância para conhecer da impugnação da liquidação
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da tarifa de ligação à rede geral dos esgotos foi levantada pela digna
representante da Fazenda Pública nas alegações e conclusões de re-
curso para este STA.

Acontece que a transcrita alínea a) do art. 30 se refere a acórdãos
e não a fundamentos ou a questões julgadas nos acórdãos.

Não tem relevo a circunstância da questão de incompetência do
tribunal ter sido julgada em 1o grau de jurisdição, uma vez que só
foi alegada no recurso para este Supremo Tribunal e, por isso, foi
julgada pela primeira vez no acórdão desta Secção de Contencioso
Tributário.

O duplo grau de jurisdição significa que uma questão submetida
a um tribunal teve de ser julgada em dois tribunais - um inicial e
outro em via de recurso.

«Estabelece-se em duplo grau de jurisdição, seja do ponto de vista
orgânico - só duas, e não três, instâncias organizatórias - seja do ponto
de vista funcional - há sempre, mas só, dois graus de decisão juris-
dicional (arts. 2 do ETAF e 103, alínea a), da LPTA)»: Prof. Doutor
José Vieira de Andrade, Direito Administrativo e Fiscal, Lições do
3o ano do Curso de 1994/95, Faculdade de Direito, Universidade de
Coimbra (copiografadas), p. 71.

Quer dizer: o duplo grau de jurisdição significa que uma causa
tem de ser apreciada em duas instâncias - a 1a instância (onde se
instaura o processo) e a outra instância (é o tribunal de recurso)
que faz o reexame da causa (A. A. Contreiras de Carvalho, o processo
administrativo tributário 2a ed., Editora Resenha Tributária, São Pau-
lo, 1978, p. 34).

Mas isso nem sempre determina que a questão seja apreciada duas
vezes (v. José Alberto dos Reis, Cod. de Proc. Civil anot., vol. V,
Coimbra, Editora, 1952, p. 489; vol. VI, Coimbra Editora, 1953, p. 183,
184 e 191) porque, pode acontecer que pelo interesse da celeridade
e da economia processual seja sacrificado, quando há nulidades, falta
de pressuposto processual, falta de conhecimento do mérito da causa
(art. 753 do CPC), etc.; cfr. Armindo Ribeiro Mendes, Recursos em
processo civil, Lex., Lisboa, 1992, no 2 (p. 95 e segs.); acs. do Tribunal
Constitucional no 31/87, de 28.1.87, no DR, II, de 1.4.87 e Acórdãos
do TC 9 vol. (1987), p. 463; 61/88, de 9.3.88, no DR, II, de 20.8.88
e Acórdãos do TC, 11 (1988), p. 611; 63/90, de 23.5.90, no DR II
de 18.10.91; 202/91, de 10.6.90, no DR, II, 21.1.91 e Acórdãos do
TC, al. 16 (1990), respectivamente, p. 301 e 505; ver ainda: Diogo
Freitas do Amaral, Conceito e natureza do recurso hierárquico, Coim-
bra, Atlantida, 1981, nos 127, 155, 161-163.

E esse entendimento não viola o art. 20, no 1, da CRP porque
há sempre a possibilidade da defesa dos direitos e o acesso a sucessivos
graus de jurisdição.

Com efeito, o acesso a vários graus de jurisdição não exige que
todas as questões debatidas no processo tenham de ser sempre ana-
lisadas duas vezes.

O que a lei permite é que o processo tenha de ser julgado, pelo
menos, por dois tribunais hierarquicamente organizados.

É o que a lei exige (art. 30, alínea a), do ETAF). Foi o que sucedeu
no presente processo: houve um julgamento no tribunal tributário
de 1a instância e depois recurso per saltum para a Secção de Con-
tencioso Tributário deste STA. O processo em apreço correu o duplo
grau de jurisdição.

3. Em face do exposto, a reclamação não pode alcançar êxito, por
não haver qualquer violação de lei.
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Nestes termos, acordam em desatender a reclamação para a
conferência.

São devidas custas, fixando-se a taxa de justiça em quinze (15 000$)
mil escudos.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal
(Relator) — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — João
José Coelho Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Decisão
de facto. Ampliação da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos recursos de processos inicialmente julgados pelo Tri-
bunal Tributário de 1a instância, o Supremo Tribunal
Administrativo apenas conhece de matéria de direito nos
termos do art. 21o no 4 do ETAF.

II — Compete ao Tribunal ”a quo”, como Tribunal de ins-
tância, a decisão de facto, com ampliação da matéria
de facto em ordem a constituir base suficiente para ali-
cerçar a decisão de direito.

Recurso no 17 498. Recorrente: Sisnando Tiago de Sousa Teixeira;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Abílio
Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Sisnando Tiago de Sousa Teixeira, comerciante em nome individual,
identificado nos autos, deduziu impugnação judicial relativamente a
juros de mora referentes à cobrança da contribuição industrial grupo
A respeitante ao exercício de 1987 alegando, em resumo, que não
existem razões para pagamento de juros de mora, porquanto, em
síntese:

- Foi notificada em 30/10/89 pela 2a Repartição de Finanças do
concelho de Felgueiras para proceder ao pagamento de 2.928.715$00
de contribuição industrial, decorrente de liquidação complementar;

- Não reclamou nem impugnou o adicional do imposto nem solicitou
o conhecimento de liquidação para pagamento eventual e aguardou
se convertesse em cobrança à boca do cofre;

- Só em 14/3/90 foi avisado pelo Tesoureiro da Fazenda Pública
para proceder ao respectivo pagamento até 30/4/90, o que foi feito
em 30/4/90, dentro do prazo estabelecido;

- A respectiva cobrança foi efectuada à boca do cofre conforme
carimbo no rosto do conhecimento, o que exclui, por definição, a
cobrança suplementar de juros de mora.

O M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto pro-
feriu despacho de indeferimento liminar, sob a consideração de que
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o prazo de 90 dias a que alude o art. 89o alín. a) do CPCI já se
havia esgotado quando foi apresentada a petição, sendo pois, ex-
temporânea.

Inconformado, o impugnante interpôs recurso para este Supremo
Tribunal, alegando e concluindo que, ao contrário do que foi decidido,
não pode ser considerada extemporânea a impugnação de juros de
mora já que o seu prazo terminaria em 30/6/90, isto é, 90 dias após
o efectivo pagamento dos juros de mora, tendo essa impugnação dado
entrada em 26/6/90, dentro do prazo estabelecido pelo art. 8o do
CPCI.

Sem contra-alegação subiram os autos a este STA onde a Repre-
sentante da Fazenda Pública produziu a peça de fls. 85 juntando
fotocópia de outra contra-alegação em que se havia pronunciado pela
improcedência do recurso.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, depois de tomar posição sobre
a notificação das partes para alegarem neste STA, considerando ter
havido lapso no respectivo despacho pois que havia sido decidido
no douto Acórdão de fls. 64 e segs. que o recorrente não tinha o
direito de apresentar novas alegações, emitiu douto parecer susten-
tando que no despacho recorrido não é feita a discriminação dos
factos que se consideram provados.

Defende, em consequência, face ao disposto no art. 21o no 4 do
ETAF, que, limitando-se a actividade do STA à aplicação do direito
aos factos materiais fixados pelo Tribunal recorrido, parece não exis-
tirem condições para levar a cabo tal tarefa, pelo que deve ordenar-se
a ampliação da matéria de facto, em consonância com o preceituado
no art. 729o do Código de Processo Civil, norma aplicável por maioria
de razão.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A questão fundamental que se coloca no presente recurso é a de

saber se a petição de impugnação de juros de mora é tempestiva,
como pretende e sustenta o recorrente ou se extemporânea, como
se decidiu no despacho recorrido.

Dispõe o art. 89o do Código de Processo das Contribuições e Im-
postos, vigente ao tempo da situação dos autos, que a impugnação
judicial deduzida com algum dos fundamentos previstos no art. 5o

será apresentada na repartição de finanças no prazo de 90 dias
contados:

a) Do dia imediato ao da abertura do cofre para cobrança das
contribuições e impostos;

b) Do dia imediato ao da respectiva cobrança quando feita
eventualmente.

No caso vertente, segundo o despacho recorrido, a impugnação
foi julgada extemporânea no pressuposto de que a abertura do cofre
se verificou em 2 de Janeiro de 1990.

No mesmo se refere que dispunha o impugnante do prazo de 90 dias
para a impugnação judicial, contados do dia imediato ao da abertura
do cofre para cobrança, o qual já se havia esgotado quando foi apre-
sentada a petição (em 26/6/90).

Sustenta, porém, o impugnante ora recorrente, que o prazo da
impugnação terminaria em 30/6/90 e que tendo a petição dado entrada
em 26/6/90 a mesma está dentro do prazo legal.

Mais defende que o despacho recorrido conclui pela extempora-
neidade da impugnação da liquidação complementar quando, na ver-
dade, o pedido formulado na petição de impugnação não se referia
ao débito do imposto mas apenas aos juros de mora.
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Ora a alegada confusão da impugnação da liquidação complementar
com a impugnação dos juros de mora é questão não devidamente
esclarecida no despacho recorrido por ausência de elementos de facto.

Situação que reclama, pois, completa clarificação, devendo expli-
citar-se o termo ”dies a quo” para a impugnação judicial em causa
ou seja a data da abertura do cofre para cobrança dos juros de mora,
de forma a que não suscite dúvidas ou confusão com alegada im-
pugnação da liquidação complementar, esta última não querida pelo
impugnante.

Desiderato que só pode conseguir-se com o indispensável assen-
tamento da matéria de facto pertinente e que há-de resultar da análise
dos elementos de facto alegados na petição e demais prova documental
existente nos autos.

Ou seja, importa proceder à fixação da matéria de facto sobre
que há-de repousar a decisão de direito, tal como muito bem defende
o Ex.mo Magistrado do Ministério Público.

O que, tem de reconhecer-se, não é tarefa ao alcance deste Supremo
Tribunal que, em casos como o dos autos, processos inicialmente
julgados pelo Tribunal Tributário de 1a instância, funciona como Tri-
bunal de revista, nos termos do art. 21o no 4 do ETAF e que apenas
conhece da matéria de direito.

Compete ao Tribunal ”a quo”, como Tribunal de instância, a decisão
de facto, com ampliação da matéria de facto em ordem a constituir
base suficiente para alicerçar a decisão de direito.

É nestes termos que, com apelo ao disposto nos arts. 729o no 3
e 730o no 2 do Código de Processo Civil, e de forma adaptada, se
concede provimento ao recurso embora com outros fundamentos, re-
voga-se a decisão recorrida, devendo o Tribunal recorrido proceder
em conformidade com o decidido, julgando de facto e de direito.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Re-
lator — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Execução Fiscal. Anulação da venda. Recurso jurisdicional.
Prazo para alegações. CPT: -arto 356o.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Aos recursos de decisões de natureza jurisdicional, em
execução fiscal, da 2a Instância para o STA aplica-se,
quer o disposto no arto 356o do CPT, quer o arto 87.o,
§ único do RSTA.

II — Deste modo, um recurso interposto de um acórdão do
T.T.2a Instância em que não se apresentaram as alegações
e conclusões com o requerimento de interposição, nem
se declarou pretender alegar no STA está deserto.
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Recurso n.o 18 014. Recorrente: J.Correia de Carvalho, Lda. e Banco
Pinto & Sotto Mayor, S.A.; Recorrido: Red. Portuguesa-Publicidade
Exterior, S.A., Placa-Agência Concessionária de Publicidade Lda

e Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I-Nestes autos de execução fiscal movidos contra a sociedade J. Cor-
reia de Carvalho, Lda, para a cobrança de dívidas provenientes de
diversos impostos vieram ela (executada) e o Banco Pinto & Sotto
Mayor, S.A., este invocando a sua qualidade de credor hipotecário,
requerer a anulação da venda nela efectuada, tendo a primeira, mas
não o segundo, obtido ganho de causa na 1a Instância, por despacho
de 91.10.07, do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
(10o Juízo).

Não se tendo conformado com esta decisão, as adquirentes RED
PORTUGUESA- Publicidade Exterior, S. A.. e PLACA- Agência
Concessionária de Publicidade, Lda, interpuseram recurso para o Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, tendo aí, por acórdão de 93.06.15,
obtido o seu provimento com a revogação do referido despacho re-
corrido e a manutenção da venda.

II-Afirmando-se agora, por sua vez, inconformadas com o decidido
por este acórdão, de que foram notificadas por cartas registadas com
carimbo de correio do mesmo dia, de 93.10.06, a executada J. Correia
Carvalho, Lda, e o referido Banco Pinto & Sotto Mayor, S.A., in-
terpuseram, respectivamente, por requerimentos, com data de entrada
de 93.10.19 e 93.10.20, recurso para esta Secção do Contencioso Tri-
butário deste Supremo Tribunal Administrativo, tendo a primeira afir-
mando no seu requerimento que o recurso era “a processar como
o de agravo (arto 102o da LPTA) e a segunda que “manifestava a
intenção de apresentar as respectivas alegações no tribunal ad quem
nos termos da previsão do no 1 do arto 171o do C.P.Tributário”.

Ambos os recursos foram admitidos por despacho do Ex.mo Juiz
Relator do T.T. 2a Instância, de 93.11.02, “a subir imediatamente,
nos próprios autos e com efeito suspensivo”.

Notificada deste despacho por carta com registo de correio de
93.11.18, veio a executada apresentar em 93.12.13 as suas alegações
de recurso.

III- Entretanto, em 94.01.10, vieram as recorridas contra-alegar,
defendendo a manutenção do acórdão recorrido, suscitando como
questão prévia a deserção do recurso interposto pela executada, ar-
gumentando que, face ao disposto nos artos 131o da LPTA e 171o,
no 5, 356o e 357o do CPT e 87o, § único do RSTA, a recorrente
só tinha duas alternativas: ou interpunha recurso mediante reque-
rimento em que tivesse alegado conjuntamente ou interpunha recurso
mediante requerimento em que tivesse manifestado a intenção de
recorrer e declarado expressamente que pretendia alegar no S.T.A.,
pelo que não tendo ela agido por esta forma mas antes pela acima
indicada, o recurso deve ser julgado deserto neste tribunal ad quem.

IV- Continuados os autos com vista ao Mo. Po., nesta instância
do Supremo Tribunal Administrativo, veio o seu Ex.mo Mago, junto
da Secção de Contencioso Tributário, suscitar a questão prévia da
deserção de ambos os recursos, por, na sua óptica, a sua interposição
estar unicamente sujeita às regras insertas no arto 356o, no 1 do CPT,
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dado que este preceito não ressalvou a aplicação das alegações no
S.T.A., como sucede com o arto 171o, no 5 do CPT.

V- Ouvidos os recorrentes sobre a questão prévia levantada, ambos
responderam, batendo-se pelo seu desatendimento, defendendo a exe-
cutada que, face ao disposto no arto 131o, n 1 da LPTA, se têm
de considerar aplicáveis os preceitos dos artos 102o, 105o e 106o da
mesma lei (integrantes do Capítulo IX da mesma lei, mandado aplicar
supletivamente pelo primeiro preceito), - pelo que sendo assim as
suas alegações foram apresentadas em tempo devido -, e o recorrente
Banco Pinto & Sotto Mayor que, estando o arto 356o do CPT integrado
na Secção que tem por epígrafe “Do recurso das Decisões da Ad-
ministração Fiscal”, não pode aplicar-se ao recurso de decisão ju-
risdicional, restando a norma do arto 171o por relativa ao regime
normal dos recursos.

VI- Colhidos os vistos dos Exmos. Juízes-Adjuntos cumpre decidir
(arto 704o, no 2 do C.P.Civil) a questão prévia suscitada quer pelo
Exmo. Magistrado do Mo Po que abrange a sorte de ambos os recursos
interpostos, quer pelas recorridas, esta relativa ao recurso da exe-
cutada.

Digamos que o raciocínio desenvolvido, com que o Ex.mo Mago.
do Mo. Po. abona a sua conclusão, se apresenta dotado de grande
consistência e que não poderíamos fugir ao resultado do seu silogismo
judiciário se aceitassemos, como está pressuposto nele, que o C.P.T.
regula directamente o regime dos recursos de todos os processos ju-
diciais tributários (sobre o conteúdo semântico deste conceito, embora
a título meramente indicativo, cfr. o art.118, no 2 do C.P.T.) e em
todos os graus da hierarquia dos tribunais tributários que dirimem
as questões que podem ser objecto daqueles processos.

Mas, a nosso ver, tal pressuposto não pode ser aceite. Segundo
nos parece, o C.P.T. não pretendeu regular directamente o regime
dos recursos para o Supremo Tribunal Administrativo, sejam eles
interpostos directamente de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância -recurso per saltum- ou de decisões da 2a Instância. Apoia-se
este entendimento nos seguintes argumentos:

Em primeiro lugar, no facto de, nos preceitos do C.P.T., onde
se prefigura a possibilidade da admissibilidade da existência de recurso
para o S.T.A., ela ter sido encarada exclusivamente em relação às
decisões da 1a instância. É assim no art. 167o do C.P.T. que abre
um capítulo (o VII) sobre o regime dos recursos nos processos judiciais
regulados nos capítulos III a VI, como o é igualmente no art. 223o

do mesmo C.P.T. relativo aos recursos da decisão final proferida no
processo judicial de contra-ordenação. Em ambos os casos, cuja con-
formação normativo-constitucional, no que tange à consagração da
competência do S.T.A. se tem de ir buscar às normas do E.T.A.F
(arts. 21.o, no 4, 32o e 33o) por a lei no 37/90, de 10/08, não ter
conferido ao legislador ordinário qualquer credencial para dispor so-
bre a matéria de competência dos tribunais que não estivesse já con-
templada no diploma a substituir (C.P.C.I) (art. 1o da referida lei),
o que se afirma é tão-só que, ao fim e ao cabo, das decisões dos
tribunais tributários de 1a instância recorrer-se para o tribunal tri-
butário de 2a instância, a menos que, tendo o recurso por exclusivo
fundamento matéria de direito, pois, neste caso, o recurso deve ser
dirigido à secção de contencioso tributário do S.T.A.

Em segundo lugar, na circunstância de o legislador do C.P.T. sempre
que, de algum modo, se referiu ao regime dos recursos do S.T.A.
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ter adoptado a atitude de, pura e simplesmente, remeter a definição
da matéria de facto para a respectiva lei que então a regulava.

Tal atitude está consagrada em termos deveras impressivos no
art. 171o, no 5 do C.P.T.. É que tendo acabado de, nos números
anteriores do preceito, regular a matéria dos recurso da 1a instância
em termos parcialmente coincidentes no que toca à possibilidade de
apresentação das alegações no tribunal ad quem, ele não quis que
restasse qualquer confusão entre o regime dos recursos na 1a instância
e o do S.T.A. e, por isso, se preocupou em considerar salvaguardado
todo o regime dos recursos para este último tribunal esclarecido na
lei respectiva. “Nada de interferências entre o que está aqui afirmado
e o que consta da lei respectiva quanto ao regime dos recursos do
S.T.A.”, terá o legislador querido deixar bem registado.

Este no 5 é, pois, um mero preceito auxiliar da interpretação do
sistema jurídico e não consagração, por mera repetição, de um certo
regime próprio de recursos para o S.T.A., como se teria de admitir
na lógica da argumentação do Ex.mo Mago. do M.o Po. Mas o respeito
do legislador do CPT por tudo o que na lei anterior contendia com
o regime dos recursos no S.T.A., evidentemente por não ter agido
com qualquer vontade revogatória, nem para tal estar autorizado pela
Lei 37/90, para além do comportamento de mera substituição do an-
teriormente consagrado no C.P.C.I. (cfr. art. 1o da citada lei) está
expresso ainda na manutenção no art. 170o do que antes e dispunha
no § único do art. 257o do C.P.C.I., quanto aos recursos de revisão,
dizendo-se ali que “A decisão transitada em julgado pode ser objecto
de revisão a qual se regulará especialmente pelas normas aplicáveis
à revisão dos acórdãos definitivos do Supremo Tribunal Administrativo
com as necessárias adaptações”.

Depois concorre para a mesma opinião o facto do C.P.T. apenas
se ter preocupado com a definição da tramitação dos recursos in-
terpostos de decisões da 1a instância até que estes se encontrem na
2a instância (arts. 167o, 171o, 173o e 179o).

Não é logicamente credível que o legislador do C.P.T. tenha cindido
o seu critério em termos de regular completamente a interposição
e tramitação dos recursos de decisões dos tribunais de 1a instância
até que estes corram até ao seu julgamento em 2a instância e se
tenha preocupado apenas, no que tange aos recursos para o S.T.A.,
com parte apenas dos seus aspectos como seriam os referidos nos
artos. 167o, 170o, 171o, no 5 e 223o e, em todos eles, para deixar
bem clara a afirmação do regime estabelecido nas leis que então
regulavam a matéria.

Mas há mais. Também no elemento histórico da interpretação da
lei se colhem razões que vão no sentido definido. É que também
o antecessor do C.P.T., o C.P.C.I., se manteve arredado, por clara
opção (cfr. no 5 do exórdio do Dl no 45005, de 27/04/63, que o aprovou)
da regulação do processo de recurso para o S.T.A., não obstante
haver previsto o recurso das decisões do tribunal tributário de 2a ins-
tância para o S.T.A. (art 254o), atitude essa que o levou a salvaguardar
as disposições em contrário da lei orgânica do tribunal para que se
recorria (cfr. arts. 257o e 259o, § 3).

Tal como agora com o C.P.T, como já se disse a outro propósito,
só se aplicava aos processos que corriam nos tribunais tributários
de 1a e de 2a instância (arts. 254o, 255o, 259o, 260o, 261o e 266o a
271o).

Temos assim de concluir que o regime dos recursos para o S.T.A.
era já, desde tempos antes do C.P.C.I., um regime próprio que esse
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código salvaguardou regulado então pela L.O.S.T.A. e pelo R.S.T.A.,
ambos anteriores a ele.

Entretanto, vieram a ser publicados o E.T.A.F. (DL no 129/84,
de 27/04) e a L.P.T.A. (DL no 287/85, de 16/07) que buliram quer
com o regime da competência dos tribunais administrativos e fiscais,
neles incluído o S.T.A. quer com o regime dos recursos das decisões
de tais tribunais.

À data da publicação do C.P.T., o processo tributário que corria
na secção de contencioso tributário era regulado pelo E.T.A.F.
(arts. 21o, no 4, 32o e 33o), pela L.P.T.A. (arts. 130o e 131o), pela
L.O.S.T.A. (art. 22o) e pelo R.S.T.A. (arts. 87o e 88o) (neste sentido,
Ac. do S.T.A. de 93/06/02 e 93/05/05, in AD 391/849 e 388/429).

Para deixar de vigorar esse regime carecia de ter sido revogado
expressa ou tacitamente por outra lei (art. 7o, no 1 do Cód. Civil).
Mas o certo é que não o foi. Nem por apelo à disposição revogatória
do art. 11o do DL no 154/91, de 23/04, que revogou o C.P.C.I., “com
as posteriores alterações bem como toda a legislação contrária ao
código aprovado pelo presente Dec.Lei, salvo as excepções previstas
neste diploma e no DL no 20-A/90, de 15/01”. E essa conclusão não
é sustentável, desde logo porque a legislação atinente aos recursos
para o S.T.A. não fazia parte do C.P.C.I., como já se referiu, antes
lhe era exterior e se encontrava nele ressalvada, e, depois, porque
continua a não fazer parte do C.P.T., pois continua a estar salva-
guardada nele, como já se demonstrou e, sendo assim não pode ha-
ver-se por contrária a ele.

Anote-se, aliás, que a solução da admissibilidade dos recursos das
decisões jurisdicionais dos tribunais de 1.a instância directamente para
o S.T.A., nos processos judiciais abrangidos pela previsão do art. 356o

do C.P.T. (os processos judiciais contemplados no título V do C.P.T.),
conquanto não expressamente prevista nesse preceito ou outros da
mesma secção, em atitude contrária à adoptada pelo C.P.T. quanto
aos dois ouros regimes de recursos, a que já se aludiu, e se tenha
de fundamentar exclusivamente no referido quadro normativo que
regula o regime dos recursos para o S.T.A., não se choca sequer
com tal preceito revogatório do DL no 154/91, enquanto susceptível
de enquadrar a categoria normativa da legislação contrária ao C.P.T.,
pois na verdade, a situação apenas se ajustaria à da legislação que
dispunha em campo diverso, “lacunoso”.

Chegados aqui, é tempo, então, de saber quando é que, no recurso
interposto de decisão jurisdicional proferida pelo T.T. de 2a instância,
para o S.T.A., em processo de execução devem ser apresentadas as
referidas alegações.

A resposta deve, pois, procurar-se dentro daquelas disposições do
quadro legislativo acima identificado como regulador do regime dos
recursos, sobre esta matéria, para o S.T.A.

E entre elas, a que é verdadeiramente determinante é a do art.131o,
no 1 da L.P.T.A., onde se dispõe “aos recursos de decisões proferidas
na jurisdição fiscal não abrangidos pelo artigo antecedente é aplicável
o disposto na legislação no respectivo contencioso e nos arts. 13o,
15o, 21o e 23o e na última parte do no 3 do artigo anterior e, su-
pletivamente, o capítulo IX do presente diploma”.

Está estabelecida a ordem de chamada das normas vocacionadas
para resolver a questão: em primeiro lugar, a legislação do respectivo
contencioso e os arts. 15o, 21o, 23o e última parte no no 3 do artigo
anterior e só depois, e supletivamente, o capítulo IX da L.P.T.A. 1 Cfr., neste sentido, o Ac. do S.T.A. de 93/05/05, in AD 388/434.
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Mas qual o conteúdo semântico da expressão “o disposto na le-
gislação do respectivo contencioso”?

A nosso ver, ele só pode identificar-se com as normas que regulem
a matéria dos recursos previstos na lei do exercício da função ju-
risdicional que dirima os conflitos públicos e privados no âmbito das
respectivas relações fiscais (art. 3o do E.T.A.F.).

Deste modo, têm-se por aplicáveis por via remissiva as normas
dos arts. 356o e 357o do C.P.T. e por aplicação imediata o art. 87o,
§ único do R.S.T.A.

Ora, de acordo com a primeira disposição, “os recursos das decisões
de natureza jurisdicional serão interpostos por meio de requerimento
com apresentação das alegações e conclusões no prazo de oito dias
a contar da notificação». Assim sendo, e porque o prazo de oito
dias tanto é referido à interposição do recurso como à apresentação
das alegações 1, teremos que o recorrente está obrigado a apresentar
as suas alegações e conclusões de recurso no prazo de oito dias a
contar da notificação da decisão jurisdicional de que recorre. Esta
é uma possibilidade que imediatamente decorre do citado preceito.
Mas esta norma “do respectivo contencioso” não é a única que existe
sobre a possibilidade de apresentação das alegações. Já acima se disse
que continua em vigor o § único do art. 87o do R.S.T.A. e, de acordo
com ele, as alegações nos recursos pra o S.T.A. também podem ser
aí apresentadas desde que no requerimento de interposição do recurso
se faça a declaração de se pretender alegar no tribunal ad quem.
Eis aqui uma segunda possibilidade de apresentação de alegações
que o próprio C.P.T., que faz parte do tal bloco de legislação do
contencioso, não prejudicou, pois a salvaguardou no art. 171.o, no5,
preceito para que seremos remetidos pela primeira parte do art. 357o.

Resolvida a dúvida dentro do disposto na legislação do respectivo
contencioso tributário não há que avançar para o suprimento de qual-
quer lacuna -que não existe- para os preceitos do capítulo IX da
L.P.T.A. como pretende a executada.

Confrontando agora a doutrina exposta com a factualidade pro-
cessual acima enunciada somos forçados a concluir que a executada
não apresentou as suas alegações, nem no primeiro momento as-
sinalado, nem fez a declaração de reserva da sua apresentação neste
S.T.A., pois, tendo sido notificada do acórdão recorrido por carta
registada de 93/10/06, apresentou requerimento de interposição de
recurso para este S.T.A., em 93/10/19, sem apresentação de alegações
e conclusões e sem declaração de reserva de alegação no tribunal
ad quem, vindo a apresentar as alegações de recurso apenas em
93/12/13, após a notificação ocorrida em 93/11/22 (por 21 ser Domingo)
do despacho de admissão daquele recurso.

Por isso, o seu recurso tem de ser julgado deserto nos termos do
disposto no art. 171o, no 4, ex vi dos arts. 357o (primeira parte) do
C.P.T. e 131, no1 da L.P.T.A., não obstante de haver sido admitido
e tal por força do disposto no artigo 687.o, n.o 4 do C.P.Civil (por
força do art. 2, al. f) do C.P.T). Em relação à executada procede,
pois a questão prévia suscitada pelo Exmo. Magistrado do Mo Po

e pelas recorridas.
Mas outro tanto não se pode dizer do recurso interposto pelo Banco

Pinto & Sotto Mayor, pois que este, tendo sido notificado do acórdão
recorrido por carta registada com carimbo de correio de 93/10/06
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(considerando-se a notificação efectivada em 93/10/14, ex vi do art. 66o

do C.P.T. (9 e 10, Sábado e Domingo), veio interpor recurso em
93/10/20 por requerimento em que declarou pretender alegar neste
Supremo Tribunal. A instância do seu recurso ainda se mantém, po-
dendo o mesmo apresentar as suas alegações neste tribunal logo que
para tal for convidado.

VII-Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário em julgar procedente a questão prévia
suscitada pelo Ex.mo Mago. do Mo.Po. e pelas recorridas em relação
à executada, julgando deserto o seu recurso, pelo que não tomam
conhecimento dele e improcedente a mesma questão prévia suscitada
em relação ao recorrente Banco Pinto & Sotto Mayor.

Custas pela recorrente J. Correia de Carvalho, Lda, por ter deduzido
oposição, com taxa de justiça de 15.000$00 e 50 % de procuradoria.

Lisboa, 95-02-15. — Benjamim Rodrigues (Relator) — Agostinho
Castro Martins (vencido em parte pelas razões que o Magistrado
do Ministério Público aponta a fls. 459, e seguintes e que eu já tive
também ocasião de sustentar mais ou menos desenvolvidamente nou-
tros lugares, votei se julgassem desertos ambos os recursos). — Manuel
Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Fundamento. Matéria de facto. Incom-
petência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No concernente aos recurso de decisões dos tribunais tri-
butários de 1a instância, a competência do tribunal su-
perior é determinada em função do fundamento do re-
curso respeitar ”exclusivamente” a matéria de direito, ou
não.

2 — Incluída questão de facto no objecto do recurso, o fun-
damento deste não radica só no campo do direito, e
daí que a competência para o respectivo conhecimento
caiba ao Tribunal Tributário de 2a Instância e não ao
Supremo Tribunal Administrativo — Secção de Conten-
cioso Tributário.

Recurso n.o 18.275. Recorrente: Manuel de Oliveira & Beatriz, Lda.;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: EXMo CONSo. Dr. Santos
Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Nos presentes autos de transgressão, instaurados contra ”Manuel
de Oliveira & Beatriz, Lda”, por noticiada ”falta de emissão do do-
cumento de transporte em causa - infracção ao disposto no arto 1o,
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punível nos termos da alínea c) do no 1 do arto 13o”, ambos do De-
creto-Lei no 97/86, de 16 de Maio, a arguida dirigiu, em 23 de Março
de 1992, ao Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Braga, um requerimento onde, depois de referir que «não houve im-
posto em falta” e que ”cumpriu a obrigação fiscal em causa”, solicitava
lhe fosse ”amnistiada a infracção nos termos do Decreto-lei 23/91
de 4 de Junho” (sic).

Por despacho de 7/4/94, o Mmo Juiz indeferiu esse requerimento,
com base nesta argumentação: ”o documento então junto, ”nota de
devolução interna”, não satisfaz os requisitos exigidos pelo no 2 do
arto3o do DL 97/86, de 16.5, não podendo, pois, falar-se em cum-
primento da obrigação nos termos do no 2 da alínea x) do arto 1o

daquela lei” (Lei n.o 23/91, de 4 de Julho).
Com tal decisão não se conformou a arguida-requerente e daí o

presente recurso, em cuja alegação está patente o seguinte quadro
conclusivo:

”A. A obrigação acessória necessária para que a arguida pudesse
beneficiar da amnistia foi devidamente cumprida, e considera-se como
provado para todos os efeitos legais.

B. O documento emitido é um documento que reúne as condições
legais para que a arguida possa, com a sua emissão, obter o dito
benefício.

C. Nunca houve por parte da arguida qualquer intenção de fuga
ao pagamento dos impostos, porquanto a conduta de que vem acusada
não implica qualquer falta de pagamento; os bens em circulação eram
impróprios para o consumo, em estado avançado de deterioriação
(60 pastéis esmagados).

A douta decisão recorrida não efectuou, pois, correcta interpretação
do no 2 do arto 3o do DL 97/86, de 16/05.

Revogando-a, pois, e substituindo-a por douto acórdão que conceda
o benefício solicitado, far-se-á inteira Justiça”.

A Fazenda Pública contra-alegou para concluir que” o recurso deve
ser considerado improcedente, confirmando-se a inaplicabilidade da
amnistia ao presente caso, por impossibilidade de cumprimento da
obrigação fiscal violada”.

Por seu turno, o Exmo Magistrado do Ministério Público entendeu
que o recurso não versa apenas matéria de direito e, assim, foi de
parecer que se declare este Supremo Tribunal Administrativo incom-
petente, em razão da hierarquica, para o conhecimento do recurso,
sendo competente, para tanto, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Ouvida a Recorrente sobre esta suscitada questão, pronunciou-se
em sentido favorável ao entendimento do Ministério Público e, assim,
terminou até a requerer que «o referido recurso baixe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância, para aí ser apreciado”. Pelo contrário,
a Fazenda Pública sustentou que ”a matéria de facto que o Exmo
representante do Ministério Público considera necessário clarificar. . .
é irrelevante para a análise da questão objecto de recurso” e, sob
esta perspectiva, concluiu tal como na sua contra-alegação.

Colhidos os vistos de lei, cumpre decidir.
E decidindo.
Comecemos pela deduzida excepção da incompetência deste Tri-

bunal, questão, aliás, de conhecimento oficioso e a lograr prioridade
de apreciação sobre tudo o mais.

Pertinente, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Dec-
-Lei no 129/84) dispõe;
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-”A Secção de Contencioso Tributário (do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo) apenas conhece de matéria de direito nos processos ini-
cialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância. . .”
(arto 21o, no 4);

-”Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer . . . dos
recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância, com exclusivo fundamento em matéria de direito” [arto 32o,
no 1, alínea b)];

-”Compete ao Tribunal (Tributário de 2a Instância) conhecer . . .
dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, salvo
o disposto na alínea b) do no 1 do artigo 32.o”[arto 41.o, no 1, alínea a)].

O conteúdo dos referenciados e transcritos preceitos foi vertido
no arto 167o do Código de Processo Tributário (CPT), tal como segue:

”Das decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe recurso,
no prazo de 8 dias, a interpor. . . para o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância salvo se a matéria for exclusivamente de direito, caso em que
cabe recurso no mesmo prazo para Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo”.

Do patenteado resulta que, no concernente aos recurso interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância, a competência
do tribunal superior é determinada em função do recurso respeitar
”exclusivamente” a matéria de direito, ou não.

E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria con-
torvertida levada às conclusões da alegação do recurso - onde se fixa
o objecto deste e se delimita o seu âmbito - pois é precisamente na
divergência em relação ao decidido que o recurso encontra o seu
fundamento.

Por outras palavras, uma tal tarefa, ditada pela necessidade de,
antes do mais, fixas a medida da jurisdição, ou seja, a competência
do tribunal de recurso em função do ”quid disputatum” exposto pelo
recorrente (Ac. STA, de 7-11-90, Rec. no 12707), terá em vista apurar,
apenas, se o recurso foi interposto ”com exclusivo fundamento em
matéria de direito”, ou não, ficando vedada, nesta sede averiguativa,
a pronúncia acerca do mérito do recurso ou da justeza dos seus fun-
damentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para tanto
competente.

Posto isto, regressemos à hipótese dos autos.
Do confronto das conclusões da alegação do recurso com a decisão

sob censura, vê-se que a recorrente afronta tal decisão também no
campo da factualidade que considera pertinente à adequada solução
de direito.

Concretizando: o Mmo Juiz considerou que não pode ”falar-se
em cumprimento da obrigação. . .”, ao passo que a recorrente sustenta
que tal obrigação” foi devidamente cumprida”, por outro lado, na
3a conclusão da sua alegação, a recorrente afirma factos que o Julgador
não teve como provados no despacho em crise.

Por conseguinte, instalada a controvérsia no ponto em evidência
o recurso tem por fundamento também matéria de facto.

Sendo assim, e nos termos das atrás mencionadas disposições legais,
a competência para o conhecimento de um tal recurso - que não versa
”exclusivamente” matéria de direito - cabe ao Tribunal Tributário de
2.a Instância e não a este Supremo Tribunal Administrativo.

Pelo exposto, acorda-se em declarar esta Secção incompetente, em
caso da hierarquia, para o julgamento do presente recurso, sendo
competente, para esses efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, com 10 000$00 de taxa de justiça.
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Após o trânsito do presente acórdão, remeta-se o processo ao Tri-
bunal Tributário que 2a Instância, em face do requerido a fls. 70,
e cumpridas que sejam as devidas formalidades.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995 — Manuel Fernando dos Santos
Serra — Relator — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro
Martins — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso. Erro de Julgamento. Tribunal Superior. Ónus de
alegação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Há erro de julgamento quando o Tribunal Superior não
conhece de determinada questão suscitada no recurso,
na pressuposição errónea de que se trata de questão nova,
não apreciada na sentença da 1ª instância.

2 — Satisfaz o ónus de alegação de erro de julgamento a afir-
mação do recorrente levada às alegações e conclusões
de que ”o Acórdão recorrido não tomou em devida
conta tais factos e não se pronunciou” sobre eles quando,
como no caso, se conclui deverem os mesmos ser
conhecidos.

RECURSO No 18 281. RECORRENTE: Manuel Ramalhete Carloto;
RECORRIDO: Fazenda Pública; RELATOR: Juiz Conselheiro
Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Manuel Ramalhete Carloto, contribuinte fiscal no 803143915, com
estabelecimento de lacticínios em Tolosa, impugnou judicialmente,
perante o Tribunal Tributário de 1a instância de Portalegre, as li-
quidações adicionais do IVA respeitantes aos anos de 1986 e 1987
no total de 1 374 175$00, efectuadas pela Repartição de Finanças
do Concelho de Nisa, sustentando, em síntese, que tais liquidações
”tiveram por base as fixações da Comissão Distrital de Revisão de Por-
talegre” que ”essas deliberações tomaram como fundamento exclusivo
as informações de fiscalização”, que ”essas informações baseiam-es em
meras especulações dos seus autores” e que essa Comissão de Revisão
é incompetente, o que constitui preterição de formalidades legais.

Por sentença daquele Tribunal de 1a instância de 5/2/93 foi julgada
improcedente a impugnação sob a consideração decisiva de que não
se demonstrou a prática de qualquer ilegalidade ou erro cometido
na determinação do imposto.

Dessa decisão foi interposto recurso para o Tribunal Tributário
de 2a instância, cuja alegação incide, fundamentalmente e em síntese,
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na já invocada incompetência da Comissão, preterição de formalidades
legais e que ”as fixações/liquidações dos impostos impugnados tomaram
por fundamento exclusivo as informações especulativas dos agentes do
Fisco, com total desprezo das reais e efectivas condições em que se
desenvolve a actividade do recorrente”.

Por Acórdão de 6 de Julho de 1993 do Tribunal Tributário de
2a instância foi negado provimento ao recurso, mantendo na ordem
jurídica a sentença impugnada.

Inconformado, de novo, o impugnante interpôs o presente recurso
daquele Acórdão cujo quadro conclusivo das suas alegações é o
seguinte:

1 - As fixações/liquidações dos impostos impugnados tomaram por
seu fundamento exclusivo as informações especulativas dos Agentes
do Fisco, com total desprezo das reais e efectivas condições em que
se desenvolve a actividade do recorrente;

2 - E foram tomadas por entidade incompetente em razão da
matéria;

3 - O que tudo constitui preterição de formalidades legais, en-
tendidas estas em sentido amplo, como emerge das respectivas
alegações;

4 - Pelo que tais deliberações estão viciadas e contagiam dessa
forma as liquidações impugnadas;

5 - Encontram-se provados nos autos nomeadamente os factos cons-
tantes dos arts. 25o e 26o que aqui se dão como integralmente re-
produzidos para todos os efeitos legais;

6 - O Acórdão recorrido que não tomou em devida conta tais
factos, julgou improcedente o recurso quanto à questão de incom-
petência e não se pronunciou quanto à restante matéria impugnada,
violando, assim, designadamente, o disposto nos arts. 1o e 5o do Dec.lei
no 154/91, de 23/4, arts. 3o, 84o a 88o, 121o, 143o e 144o do Código
de Processo Tributário e bem assim os arts. 82o, 84o e 85o do Código
do IVA.

7 - O recurso é procedente.
Nestes termos deve o Acórdão recorrido ser revogado e substituído

por outro que ordene a reposição da legalidade, com a consequente
anulação dos actos de liquidação impugnados.

A Representante da Fazenda Pública produziu contra-alegação na
qual sustenta a improcedência do recurso.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-
tido de que o recurso não merece provimento uma vez que o recorrente
afronta a matéria de facto fixada no Acórdão recorrido que, nos termos
do art. 21o no 4 do ETAF, este STA tem de aceitar e, por outro
lado, no Acórdão recorrido fez-se correcta interpretação da lei e ade-
quada aplicação deles à factualidade assente, quer o que toca à questão
da competência da Comissão de Revisão quer no que diz respeito
à legalidade das liquidações.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O Acórdão recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
”a) O recorrente exerce a actividade de indústria de lacticínios,

encontrando-se inscrito para efeitos de IVA, no regime normal
trimestal;

b) Em 21/9/89, foi notificado pelo ofício no 1.201, da Repartição
de Finanças de Nisa, do montante do IVA fixado pelo Chefe da
Repartição de Finanças, referente ao ano de 1986;

c) Apresentou em 6/10/89 reclamação, nos termos do art. 84o no 1
do CIVA, vindo por deliberação de 18/10/91, a Comissão Distrital
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de Revisão a que alude o art. 68o do CIRS a fixar o valor definitivo
do imposto que serviu de base à liquidação e da qual foi notificado
em 11/11/91;

d) Em 30/9/88, foi notificado através do ofício no 1.842 da referida
repartição do montante de IVA fixado pelo Chefe da Repartição
de Finanças, respeitante ao ano de 1987;

e) Em 17/10/88, reclamou, nos termos do art. 84o, tendo a Comissão
Distrital de Revisão a que alude o art. 68o do CIRS fixado o valor
definitivo, em 18/10/91, que serviu de base à liquidação e de que
foi notificado em 9/12/91 pelo ofício no 2.062 da repartição”.

Exposta a factualidade que este Supremo Tribunal — Secção de
Contencioso Tributário — terá de acatar, em conformidade com o
disposto no art. 21.o n.o 4 do ETAF, e passando à indagação da
solução jurídica mais adequada ao objecto do recurso, delimitado,
como se sabe, pelas conclusões da alegação, importa conferir prio-
ridade de apreciação à seguinte questão: sustenta o recorrente que,
para além da questão da incompetência da Comissão Distrital de
Revisão, o acórdão recorrido não tomou em devida conta como tais
factos e não se pronunciou sobre eles com o que teria violado, entre
outros os arts. 143.o e 144.o do Código de Processo Tributário.

Vejamos.
O Tribunal Tributário de 2ª Instância, após tecer algumas con-

siderações atinentes à delimitação do objecto do recurso, tomou a
posição que se segue:

”Ora, se atentarmos na primeira conclusão da alegação constatamos
que o recorrente suscita uma questão nova, uma questão que não foi
apreciada pela sentença recorrida, qual seja a desconformidade entre
as informações dos agentes que serviram de fundamento à fixação da
matéria colectável e as condições reais e efectivas em que se desenvolve
a actividade do recorrente.

Precisando melhor, consistir esta desconformidade como ressumbra
do contexto da alegação em erro de facto quanto aos pressupostos que
serviram de base ao cálculo da litragem presumida e quanto à capacidade
de elaboração da sua indústria.

Porque se trata de questão que não é de conhecimento oficioso nem
sobre a qual se debruçou a sentença recorrida, não pode este Tribunal
sobre ela emitir pronúncia sob pena de postergar um grau de jurisdição”.

Será assim? Vejamos.
Sustenta o impugnante na referida 1ª conclusão que ”as fixações/li-

quidações dos impostos impugnados tomaram por seu fundamento ex-
clusivo as informações especulativas dos agentes do fisco, com total
desprezo das reais e efectivas condições em que se desenvolve a actividade
do recorrente”.

Defendeu-se no Acórdão da 2ª instância que se trata de questão
nova que não foi apreciada pela sentença recorrida pelo que não
podia sobre ela emitir pronúncia.

Acrescenta o Acórdão que tal questão só é perspectivada no aspecto
formal quanto ao vício de forma, na sentença recorrida.

Salvo o devido respeito, não tem razão o Acórdão recorrido.
Com efeito, a sentença depois de várias considerações sobre poderes

de cognição e prova acaba por aceitar como cognoscível a questão
embora imputando ao recorrente o ónus da prova conforme se vê
a fls. 62, afirmando mais adiante que, na situação em análise a prova
apresentada e produzida de modo algum infirma as informações pres-
tadas pelos serviços de fiscalização sendo insuficiente limitar-se a afir-
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mar generalidades e factos que foram tidos em conta e devidamente
ponderados e que, no caso de alguns, produziram até efeito contrário
ao pretendido, como é o caso da credibilidade dos elementos
contabílisticos.

Mais se consignou na sentença que a fundamentação do impugnante
sintetizada nas alegações apresentadas baseia-se na autenticidade da
sua escrita, sem omissões nem inexactidões ignorando que foi do
exame a esta que resultou a necessidade sentida pelos serviços da
administração fiscal de corrigir os valores declarados por não serem
os mesmos consentâneos com a realidade económica do impugnante
e estarem os elementos de escrita eivados de omissões (cfr. fls. 62).

E conclui a fls. 64 que não se demonstrou na prática qualquer
ilegalidade ou erro cometido na determinação do imposto.

Como se vê, a sentença da 1ª instância emitiu pronúncia sobre
tal matéria que foi alegada logo na petição da impugnação (fls. 68)
na qual se refere textualmente que as liquidações do IVA dos anos
de 1986 e 1987 tiveram por base as fixações da Comissão Distrital
de Revisão, que essas deliberações tomaram como fundamento ex-
clusivo as informações da Fiscalização e que essas informações ba-
seiam-se em meras especulações dos seus autores.

É essa alegação que o recorrente reedita no recurso para a 2ª ins-
tância, agora já numa perspectiva de afrontamento da sentença da
1ª instância e na preocupação lógica do recurso que é rebater os
argumentos da decisão recorrida.

Daí que a aparente ampliação da matéria de facto levada à 1ª con-
clusão da alegação não é mais do que uma reacção lógica contra
o que se explicitou na sentença da 1ª instância.

Tem-se, pois, por demonstrada a inverificação da razão da abstenção
de pronúncia por parte do Acórdão recorrido uma vez que que não
estamos perante uma questão nova, e a sentença recorrida emitiu
pronúncia sobre a mesma.

O Acórdão da 2ª instância ao abster-se, como se absteve, de co-
nhecer dessa questão ou causa de pedir consistente em erro sobre
os pressupostos de facto, na pressuposição errónea de que se trata
de questão nova, incorreu em erro de julgamento.

Satisfaz, assim, o ónus de alegação de erro de julgamento, a afir-
mação do recorrente de que o Acórdão recorrido não tomou em
devida conta tais factos e não se pronunciou sobre eles, quando, como
no caso, se concluiu que os mesmos deviam ser conhecidos.

Ficam prejudicadas as demais questões do recurso.
Perante o exposto, o Acórdão recorrido não pode manter-se na

ordem jurídica.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,

revogar o Acórdão recorrido, devendo o Tribunal Tributário de 2ª
Instância proceder a novo julgamento, emitindo também pronúncia
sobre a matéria em causa.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Re-
lator, por vencimento) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fer-
nando dos Santos Serra (vencido, conforme declaração de voto em
anexo). — Fui presente, António Mota Salgado.
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Declaração de voto

Votei vencido, pois entendi que o fundamento do recurso em apreço
era integrado pela alegação de omissão de pronúncia, vício este que,
no caso, não ocorreu, na medida em que o Tribunal ”a quo” apreciou
a questão em causa, submetida à sua apreciação resolvendo-a no sen-
tido de que não podia ”sobre ela emitir pronúncia sob pena de pos-
tergar um grau de jurisdição”.

Por isso, se tal decisão padecia de algum vício, não era seguramente
o da alegada falta ou omissão de pronúncia, mas, eventualmente,
o do erro de julgamento, que, porém, por não invocado no recurso,
não poderia ser aqui conhecido.

Sendo assim, e ainda por não lograr êxito o Recorrente quanto
à suscitada questão da incompetência da Comissão Distrital de Revisão
que operou no caso dos autos, votei no sentido do improvimento
do recurso.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Manuel Fernando dos Santos
Serra.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção de Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direi-
to – art.o 32, n.o 1 al. b) do ETAF.

Recurso n.o 18.298, em que são Recorrente o Restaurante ”O Tesouro,
Lda” e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o
Cons.o Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Restaurante
«O Tesouro, Lda» da sentença do TT de 1a Instância do Porto, 2o

Juízo, proferida em 16.Jan.93, que julgou improcedente a impugnação
judicial que aquele deduzira contra a liquidação de IVA, de 1986,
no montante de 280.617$00.

Fundamentou-se a decisão em que a recorrente não demonstrou
«que os valores por si declarados eram afinal os que correspondiam
à realidade» ou «que não se encontravam reunidos os pressupostos
justificativos do recurso ao método presuntivo, pela Administração»,
não alegando os factos instrumentais conducentes a tais objectivos,
nem sequer indicando ou oferecendo qualquer meio de prova, antes
se limitando «conclusivamente, a impugnar por negação o acto ini-
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bitório, aludindo a que os serviços se basearam em pressupostos que
não são realidade ou que os impostos estimados nada têm a ver com
a realidade», pelo que «não ficou patente qualquer causa de anulação
do acto impugnado», incumbindo aliás à impugnante o ónus de ale-
gação e prova de factos constitutivos do seu direito à anulação res-
pectiva – arts.o 342 do C. Civil e 120 e 143 do CPT.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1) A matéria colectável apurada pela Administração Fiscal está

erroneamente quantificada, sendo verdadeiros todos os factos tribu-
tários declarados pela recorrente nas declarações que para o efeito
apresenta ao Fisco.

2) No douto decisório, não é apreciada qualquer matéria de facto
atinente à conclusão aposta pelo M.o Juiz.

3) Também não se assaca como seja possível, ao recorrente e im-
pugnante, fazer a inversão do ónus da prova quando este legalmente
compete ao fisco.

4) Também não está correctamente fundamentada a sentença, en-
fermando tanto de falta de especificação dos fundamentos de facto
como dos de direito.

5) Além de que, em caso de fundada dúvida sobre a existência
do facto tributário, este deve ser anulado, em cumprimento do disposto
no art.o 121 do CPT».

O Exm.o magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido da incom-
petência deste STA, em razão da hierarquia por o recurso não ter
por fundamento exclusivamente matéria de direito, uma vez que «nas
doutas alegações de recurso e respectivas conclusões, a recorrente
sustenta que a matéria colectável apurada pela Administração Fiscal
está erroneamente quantificada e que são verdadeiros todos os factos
tributários declarados pela recorrente nas declarações que apresentou
àquela – conclusão 1a» e «na douta sentença recorrida não é dado
como provado que haja igual erro de apuramento nem que sejam
verdadeiros todos os factos declarados pela recorrente nas declarações
que refere», sendo que o que é relevante para determinação da com-
petência hierárquica «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», nada importando o saber se estes
são, ou não, relevantes para a decisão do recurso, o que só ao tribunal
competente caberá decidir.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
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 sustenta a errónea quantificação da ma-

téria colectável pela Administração Fiscal e que não são verdadeiros
todos os factos declarados àquela – conclusão 1a –, matéria de facto
que a sentença não terá apreciado – conclusão 2a.

O que está no seguimento da explanação constante das alegações,
insistindo a recorrente em que os serviços prestados foram os que
contabilizou e declarou, cifrando-se no montante de 2.116.871$00,
sem qualquer alteração, «tendo-se mesmo verificado uma quebra» . . . ,
«atendendo à localização do estabelecimento comercial, ao mercado
e sua concorrência», tendo-se agravado os problemas económico-fi-
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nanceiros» respectivos, «facto que conduziu à cessação total da ac-
tividade da firma e seu encerramento».

E, de tais ocorrências, não há rasto na decisão recorrida.
Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos ju-

risdicionais de decisão dos TT de 1a Instância, cinge-se apenas a ma-
téria de direito, ou melhor, radica no exclusivo fundamento, em ma-
téria de direito, do mesmo recurso – art.o 32 n.o 1 al. b) do ETAF –,
constituindo, assim, excepção à competência generalizada do TT de
2a Instância, ao qual, nos precisos termos do art.o 41o n.o 1 al. a)
do mesmo diploma, compete «conhecer dos recursos de decisões dos
tribunais tributários de 1a instância, salvo o disposto na alínea b)
do n.o 1 do art.o 32».

Assim, tal fundamento factual do recurso importa a incompetência
deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no dito tri-
bunal de 2a Instância.

Termos em que se acorda declarar este STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pe-
reira Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo de Transgressão fiscal. Extinção do procedimento
judicial. Prescrição. Restrição superveniente do objecto do
recurso. Prosseguimento dos autos no tribunal a quo para
se conhecer do imposto no respectivo processo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Mesmo que declarado extinto, por prescrição, o proce-
dimento judicial exercido no processo de transgressão por
qualquer infração fiscal, deve conhecer-se, nele, do im-
posto e juros compensatórios nele liquidados.

II — É legal a restrição parcial do objecto do recurso, após
a apresentação das alegações.

III — O processo deve prosseguir no tribunal a quo quando
se não tenha conhecido do imposto e juros compen-
satórios.

Recurso no. 18 304. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Joaquim
Osório da Cunha Dá Mesquita; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Ben-
jamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I - O Ex.mo Representante da Fazenda Pública, dizendo-se incon-
formado com o despacho de 92.02.17, o M.tmo Juiz do tribunal Tri-
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butário de 1a Instância de Lisboa (8o Juízo), que, julgando prescrito
o procedimento judicial, não conheceu da infracção fiscal acusada
nos autos nem do imposto neles liquidado, dele recorre directamente
para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo, pedindo a sua revogação e o prosseguimento dos autos
para condenação em multa e no pagamento do imposto.

II - Na pendência do recurso veio aquele Ex.mo Representante da
Fazenda Pública desistir da parte do recurso relativa à prescrição
do procedimento judicial, mantendo-o na parte restante, ou seja re-
lativa à liquidação do imposto.

II - Na pendência do recurso veio aquele Ex.mo Representante da
Fazenda Pública desistir da parte do recurso relativa à prescrição
do procedimento judicial, mantendo-o na parte restante, ou seja re-
lativa à liquidação do imposto.

III - Como razões do seu inconformismo sobre o decidido sobre
o não prosseguimento do processo para conhecimento do imposto
liquidado, alegou a recorrente que o despacho recorrido violou o
disposto nos artos 104o e 127o do C.P.C.I.

IV - O Ex.mo Mago do Mo.Po., junto deste tribunal, após considerar
que a prescrição do procedimento atinge apenas a perseguição da
infracção e que antes do C.P.T. havia impostos que, se não fossem
liquidados nos prazo ilegais, eram cobrados, no próprio processo de
transgressão, em conjunto com a multa, nos termos do arto 117o do
C.P.C.I, e que a própria lei previa nesses casos o prosseguimento
do processo na hipótese de se achar prescrita a infracção, opinou
pelo provimento do recurso.

V - Com os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
A - Antes de mais importa tomar conhecimento da desistência de

parte do objecto do recurso, relativa à extinção do procedimento
judicial por prescrição.

Contendo o despacho recorrido duas decisões distintas, uma relativa
à prescrição da infracção acusada e outra ao prosseguimento do pro-
cesso para cobrança do imposto, permite o arto 684o, no 2 do C.P,
Civil (ex vi do arto 257o do C.P.C.I.) que a parte restrinja o recurso
a qualquer delas. E se é verdade que o no 3 deste mesmo preceito
fala na possibilidade dessa restrição ser efectuada, expressa ou ta-
citamente nas alegações do recurso, não se segue daí que essa seja
a última oportunidade para tal para além evidentemente da que se
faça no próprio requerimento de interposição do recurso. Tal dis-
posição tem de ser entendida como significando o último momento
em que dentro dos articulados normais tal atitude pode ser mani-
festada. Enquanto o recurso não estiver julgado, nada obsta a que
se proceda a tal delimitação subjectiva do objecto do recurso. Nem
se venha argumentar que essa desistência carecerá de aceitação da
contraparte, por analogia com o que se passa com a desistência da
instância, nos termos dos artos 295o e 296o do C.P.C. Em primeiro
lugar, é de notar que a delimitação feita nas alegações não carece
de qualquer aceitação, mesmo frustando eventuais expectativas da
contraparte que não não estava dispensada de interpor recurso su-
bordinado em momento anterior se queria garantir a pronúncia do
tribunal superior sobre certa matéria (cfr. arto 682o do C.P.C.). E
se é assim também não se vê razão para a exigir em momento posterior.
Em segundo lugar, está em causa um mero exercício de um direito
processual que nada afecta o arguido, mas antes pelo contrário. A
sua aceitação só teria sentido se a lei a contemplasse e isso não acon-
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tece. Por isso, se julga objectiva e subjectivamente válida a restrição
do objecto do recurso, acima precisada.

B - Ultrapassada essa questão, fica-nos a outra que se traduz em
saber, se declarando o juiz prescrito o procedimento judicial, deve
o processo prosseguir para conhecimento do imposto nele liquidado.

No regime anterior ao RJFNA, que também adoptou uma nova
lei processual para a perseguição do ilícito nele criado, aderindo então
ao DL no 433/82, de 27 de Outubro, para além dos aspectos nele
expressamente contemplados, e que agora se mostra regulada no CPT
(Título IV), havia vários impostos, como o que está em causa, da
sisa (arto 116o do C.I.M.S.I.S.S.D.), que se não fossem liquidados
e pagos dentro dos prazos legais eram cobrados em processo de trans-
gressão, em conjunto com a multa, nos termos do arto 117o do CPCI.

Tratava-se de uma opção legislativa, decerto, influenciada por con-
siderações de alguma economia e celeridade processuais e ainda, por
nesses casos, a tipificação legal do respectivo ilícito associar, nor-
malmente, a definição dos respectivos factos tributários.

Mas, não havia uma necessária e incindível relação de dependência
processual entre o procedimento pela infracção fiscal e o procedimento
para a liquidação do imposto, pese embora os factos materiais da
infracção integrassem, por via de regra, também os pressupostos de-
finidos no facto tributário gerados da obrigação daquele imposto.

Que era assim depreendia-se desde logo do facto do arto 104o,
al. a) do CPCI mandar instaurar o processo de transgressão, desde
que fosse constatada omissão ou erro na liquidação de contribuição
ou imposto, imputável ao contribuinte ou ao sujeito da obrigação
acessória, que não pudesse ser reparado por liquidação efectuada
em conformidade com as leis da tributação, sem que fizesse depender
esse procedimento da necessidade de procedimento contra qualquer
eventual existência de qualquer infracção fiscal.

A mesma conclusão se poderia retirar do § 3o do arto 108o do
mesmo compêndio normativo quando aí se dispunha que o auto de
notícia não deixaria de ser levantado ainda que o autuante reputasse
a infracção não punível, no que se poderia pressupor ter o legislador
em vista, entre outras circunstâncias com tal efeito (v.g., a amnistia
da infracção), também a prescrição da infracção, o que se poderia
traduzir na instauração do processo apenas para a cobrança do
imposto.

Era, todavia, do regime contemplado nos diversos Códigos Fiscais
que se retirava a certeza da completa independência entre a vida
do procedimento da infracção fiscal e da obrigação de imposto, dentro
do respectivo processo de transgressão.

Na verdade, e a título de exemplo, podem apontar-se naquele sen-
tido, na medida em que se ordenava que o processo prosseguisse
para a arrecadação do imposto e juros, não obstante estar prescrita
a infracção fiscal, o disposto nos artos 74o do Cod. Imp. Profissional,
103o, § único do Cód. Imp. Complementar, 89o, § 1o do Cód. Imp.
Capitais, 30o do Reg. Imp. sobre Veículos, 34o do Reg. Imp. Com-
pensação e arto 219o, § 2o do Reg. do Imp. do Selo. Por fim, resulta
claro do disposto no arto 115o do CPCI que o que cessa no respectivo
processo de transgressão, em caso de prescrição, é o procedimento
judicial instaurado para perseguição da infracção. Sendo assim, o pro-
cesso terá de prosseguir para conhecimento da existência ou não da
obrigação de imposto que constitui um outro diverso objecto do mes-
mo processo (neste sentido se têm pronunciado diversos acórdãos
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deste tribunal, entre eles se contando os de 93.10.06, 93.09.29, 93.11.24,
93.09.22, in recs nos 16440, 16916, 17029 e 17207).

Do exposto conclui-se que o despacho recorrido, na medida em
que julgou prescrito o procedimento judicial por prescrição, mas não
conheceu da cobrança do imposto, não pode manter-se.

V - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta Secção
do S.T.A. em revogar o despacho recorrido, na parte ora em causa,
devendo os autos prosseguir, após a sua baixa ao tribunal a quo,
para conhecimento do imposto da sisa nele liquidado.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 95.02.15. - Benjamim Rodrigues (Relator) - Agostinho Cas-
tro Martins - Manuel Santos Serra. - Fui presente, Jorge Manuel Lo-
pes de Sousa.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Execução Fiscal. Venda por meio de propostas em carta fe-
chada. Proposta global.

Doutrina que dimana da decisão:

Não é de rejeitar a proposta para compra, feita em venda
por meio de propostas em carta fechada, quando a mesma
explicite a vontade efectiva do proponente adquirir cada
uma das verbas anunciadas para venda por um valor não
inferior ao valor anunciado, mesmo que a declaração ex-
pressa se refira à globalidade das verbas constantes das
publicações.

Recurso n.o 18 432. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Inter-
-Europeia-Comércio de Produtos Inovadores e Representações,
Lda; Relator: Exmo. Conso. Dr. ERNÂNI FIGUEIREDO.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do TT2a instância que, revogando
a decisão recorrida, anulou a venda por meio de propostas em carta
fechada efectuada na execução fiscal movida a Manuvest Manufac-
turas Vestuário, Lda, para cobrança de dívidas à Segurança Social,
a requerimento da proponente Inter-Europeia -Comércio de Produtos
Inovadores e Representação, Lda, veio o Representante da FaPa re-
correr, concluindo a sustentar que o acto de venda não se encontra
afectada de irregularidade susceptível de levar à anulação porque
a proposta da recorrida não observou os requisitos previstos no aviso
de venda de bens na execução, que exigia a apresentação separada
de uma proposta por cada verba.

Isto, quer se aplicasse ao recurso da proponente do acto da rejeição
da sua proposta o art. 355o do CPT, quer as normas do CPC relativas
à anulação de venda.
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Assim, teria o acórdão recorrido infringido os arts. 322o, 323o do
CPT e 890o/4, 909o/1/c) e 201o do CPC.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não merece provimento,
uma vez que a Rte usou do meio de recurso judicial apropriado,
pois não lhe seria próprio o do art. 355o do CPT, o vocacionado
como meio de defesa do executado, e porque, ao ser rejeitada a
proposta da requerente, cuja clareza está assente ao nível da matéria
de facto, se cometeu irregularidade enquadrável no art. 909o/1/c) e
201o/1 do CPCivil.

O acórdão recorrido, que revogou a sentença que havia indeferido
a requerida anulação, pronunciou-se no sentido da verificação da ir-
regularidade da rejeição da proposta do Rte, dado que este se pro-
punha oferecer a quantia de 10 000$00 a mais do que o valor base
indicado relativamente a cada uma das verbas, em atenção aos
arts. 2017/1 e 909o/1/c) do CPCivil.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

a) Nos autos de execução fiscal no 3590/92/100505.7 instaurada con-
tra Manuvest Manufacturas Vestuariao Lda por dívidas à Segurança
social e a correr termos na R.F. de V. N. Famalicão, foi de designado
o dia 10 de Dezembro de 1992, pelas 10 horas, para se proceder
à venda judicial, por meio de proposta em carta fechada, dos bens
penhorados, que se discriminam, sendo o valor mínimo da proposta
indicando à frente de cada bem ou conjunto de bens (arts. 33 e 37
da execução).

b) A venda foi publicitada por editais afixados em 19/11/92 (DL 46)
e publicado no Jornal ”Diário do Minho” nos dias 16 e 17 do mesmo
mês e ano (DL 48 e 49) nele se referindo ... e devendo as propostas
relativas a cada verba ser feitas em separado, uma por cada uma”
(sic).

c) A proposta da recorrente Inter-Europeia a fs. 50, referia vem
esta empresa... oferecer por cada uma das verbas a quantia de mais
10.000$00.

d) Esta proposta foi ”considerada inexistente por não obedecer
aos requisitos” (auto de abertura de proposta de 10/12/92 de fls. 6
dos autos)

e) Como se alcança do respectivo auto de fls. 6, que se dá por
reproduzido, das 122 verbas em causa, algumas ficaram desertas e
outras foram adjudicadas por valores inferiores a 10.000$00.

f) No referido auto refere-se apenas que ”estavam presentes na
sala as pessoas que nela cabiam ou seja 7, para além dos funcionários”,
não se indentificando qualquer dessas pessoas.

g) A Inter-Europeia requereu a anulação da venda aqui em questão
em 17/12/92 (fls 1).

É sobre as conclusões das alegações, a fls. 62/63, que vieram cumprir
o respectivo ónus no seguimento do convite feito nos termos do
art. 690o/3 do CPC que recai a cognição do tribunal, que pelo seu
conteúdo mede o âmbito do objecto do recurso.

Entendendo, por isso, que não está em causa a tempestividade
da arguição da irregularidade pelo requerente em função do art. 895o

do CPCivil, nem a propriedade do meio para o mesmo reagir ju-
discialmente em função do art. 355o do CPT, mas tão-só a questão
de fundo posta nas conclusões relevantes- a comissão (ou não) da
irregularidade enquadrável nos arts. 909o/1/c) e 201o/1 do CPCivil,
que o tribunal deu por verificada quando anulou, com tal fundamento,
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a venda efectuada nos autos de execução, e de que o probatório
dá notícia (item e).

Nesta sede a Rte FaPa insiste na não conformidade do teor da
proposta da Inter-Europeia com o aviso da venda publicitado no edital
da repartição de finanças por aquele não conter a apresentação se-
parada de proposta por cada verba.

Não resultando tal exigência expressamente da lei que regula as
formalidades da venda (arts. 322o e ss do CPT), a rejeição da proposta
feita seria justificável perante a sua obscuridade em aspectos relevantes
para a determinação da vontade real do ofertante, nomeadamente
quanto ao quantitativo de preço oferecido porque este não poderia
ser de valor inferior ao valor base anunciado para a venda (arts. 323o

e 325o).
Todavia, a dita obscuridade está excluída pela interpretação que

à declaração da proposta foi dada pela instância recorrida que, como
acentua o digno agente do MoPo, é clara no sentido de que o pro-
ponente ”se propunha oferecer a quantia de 10 000$00 a mais que
o valor base indicado relativamente a cada uma das verbas”.

Sendo tal interpretação feita segundo a vontade efectiva do pro-
ponente (art. 236o/2 do CCivil), envolve matéria de facto, pelo que
a este tribunal cumpre acatar o seu resultado (art. 729o/2 do CPCivil),
sem o alterar.

Manifestado, pois, pelo proponente a sua intenção de adquirir ”cada
uma das verbas” por um valor superior ao valor base do anunciado
não havia razão legal para a rejeição ou consideração da inexistência
da proposta, pelo que o procedimento adoptado pelo chefe de re-
partição referido em d) do probatório enferma de nulidade que afecta
a venda e adjudicação referida em e), conforme os arts. 909o/1/c)
e 201/1 e 2, ambos do CPC.

Como se decidiu no tribunal recorrido.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Ernâni Figueiredo (Rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Filipe Mendes Pimen-
tel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Julgamento da matéria de facto. Ampliação Arts. 511, 729
e 730 do CP Civil. Processo Judicial Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Ainda que, no Processo Judicial Tributário, não haja lugar
a especificação e questionário, à chamada fase da con-
densação e saneamento do processo, o julgamento dos
factos efectuado pelo juiz na decisão final, com interesse
para a decisão da causa, há-de sê-lo «segundo as várias
soluções plausíveis da questão de direito» – art. 511 do
CP Civil.

405

2 — Sendo tal fixação insuficiente para o efeito, deve ser or-
denada a ampliação da matéria de facto – arts. 729 e
730 do mesmo diploma.

Recurso n.o 18.547, em que é Recorrente Tubarão-Sociedade Ho-
teleira e Turística, Lda e Recorrido Fazenda Pública, e de que
foi Relator o Exmo. Conso. Dr. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Tubarão, So-
ciedade Hoteleira e Turística, Lda, com sede na Figueira da Foz,
da sentença do TT de 1a Instância de Coimbra, proferida em 13
FEV 94, que julgou improcedente a impugnação judicial pela mesma
deduzida contra a liquidação de IVA e respectivos juros compen-
satórios, com referência a 1986, de 1.435.095$00 e esc. 319.539$00,
respectivamente.

Fundamentou-se a decisão em que, na acta da Comissão Distrital
de Revisão, «não parece ter existido qualquer insuficiência ou in-
congruência de fundamentação dos serviços fiscais», além de que a
«zona discricionária em que se situa a fixação de um valor, lucro
ou rendimento, pelas respectivas comissões, está subtraída à censura
judicial, porque nela têm lugar juízos de valoração, segundo regras
técnicas ou de experiência particular, que o tribunal não está em
condições de poder corrigir».

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«a) – Nos autos, nada revela a existência de qualquer outro volume

de negócios no ano de 1986, para além dos declarados pelo s.p. que
produziram o IVA, pago atempadamente;

b) – A impugnação julgada improcedente, sobre a errónea quan-
tificação da base tributável presumida e fixação do IVA adicional
de 1986, foi precedida da reclamação graciosa;

c) – A fixação do imposto de 1.435.095$00 – objecto da impugnação
deduzida – havia sido anulada, por vício de forma, pela douta sentença
de 15 de Maio de 1990;

d) – A douta sentença recorrida, salvo o devido respeito, enveredou
pela posição mais fácil, aliás assumida, também, pelo Exmo. Repre-
sentante da Fazenda Pública; quanto a nós, porém, erradamente;

e) – A fixação da errónea quantificação da matéria colectável por
presunção e do correspondente imposto sobre o valor acrescentado,
é susceptível de controlo judicial;

f) – É ilegal que o Ex.mo Juiz do Tribunal «a quo» venha escudar-se
em que a fixação do lucro tributável e do IVA, com recurso a pre-
sunções, se situa na zona «discricionária», com base no citado Acórdão
do Tribunal Tributário de 2a Instância, de 12.05.05, posição, juris-
prudencial e clássica, ultrapassada pela revogação dos códigos tri-
butários que vedavam recurso contencioso daquela fixação, incorrendo
assim em erro de direito;

g) – Invocando-se a figura da discricionaridade da Administração
Fiscal, em nome da qual se têm cometido inúmeros exageros, como
no nosso caso, na certeza de que os tribunais tributários se recusam
a indicar;

h) – Se, de facto, não foi feita a prova de que a nossa margem
de comercialização do ano de 1986 foi de 178,035%, tal afirmação
dos serviços não se pode aceitar no plano de direito, tanto mais que
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foi demonstrado na nossa petição inicial - arts. 26 a 38 - que tal
margem considerada não é a real, praticada naquele exercício;

i) – Há que ter bem presente que o CIVA não manda discutir mar-
gens de lucro, uma vez que se trata de tributar transmissões de bens
e prestações de serviços, sem limitação para a liberdade comercial
ou negocial dos agentes económicos;

j) – O recurso excepcional a métodos indiciários exige o dever de
fundamentar a determinação da matéria colectável para ser apreciada
a legalidade da decisão administrativa, de nada servindo se não poder
ser objecto de sindicância judicial;

k) – A fixação da matéria colectável e recorrível contenciosamente
nos termos do art. 89 no 2 do CPT, aplicando-se nomeadamente o
art. 136 deste diploma que reconhece a impugnação plena de tal
acto tributário, ainda no que se refere às operações (técnicas) de
quantificação da matéria colectável;

l) – Perante o acto anulado pelo julgado judicial de 90-05-15, por
inquinado do vício de forma, a Comissão Distrital não podia praticar
um novo acto de fixação, idêntico ao anterior, sem alegação de novos
elementos de facto, entretanto adquiridos, mas cuja consideração não
é permitido legalmente, sob pena de se ter de conceder ao contribuinte
nova possibilidade de reclamação para rebater tais novos elementos;

m) – A deliberação substitutiva da Comissão, tomada em 90-11-12,
do acto de fixação do IVA do ano de 1986, anulado por sentença
de 90-5-15, nada mais diz do que dissera aquando da anterior fixação
daquele tribunal, pois a segunda também foi tomada, como a anterior,
sob a forma de «concordância com as conclusões da fiscalização»,
sem especificar quais; por isso, este novo acto tributário enferma
do mesmo vício de forma que determinou a anulação do acto anterior
praticado pela Comissão Distrital de Revisão;

n) – Adiante-se também que o dito órgão tributário apenas fez aqui-
sição processual das informações de fiscalização de 87-08-07 e
88-02-12, para fundamentar o indeferimento da nossa reclamação,
mas não para apropriação dos critérios ou cálculos subjacentes para
determinação do concreto montante da omissão do volume de ne-
gócios e do imposto;

o) – O novo acto da fixação da base tributável e do imposto do
ano de 1986, praticado em 90-11-12, enferma, além de outros vícios,
de violação de lei, desvio de poder e de outras ilegalidades referidas
no proémio da sentença recorrida, do mesmo vício de forma que
determinou a anulação da primeira fixação de valores feita em
89-11-13, por sentença de 15 de Maio de 1990;

p) – A fundamentação do acto tributário questionado não é só in-
suficiente como incongruente, tal como se decidiu na douta sentença
de 15-05-90, o que equivale à falta de fundamentação nos termos
do disposto no no 3 do art. 1o do Dec.-Lei no 256-A/77 e no art.
268 no 4 da CRP.

q) – Houve violação dos arts. 16 no 1, 82, e 90, todos do CIVA;
dos arts. 21, 82, 84, 89 no 2, 120 e 136 no 2, todos do CPT; arts.
268 nos 3 e 4 da CRP; e art. 1o no 3 do Dec.-Lei no 256-A/77».

Termos em que . . . deve ser dado provimento ao presente recurso
e revogada a sentença recorrida e, julgando procedente a impugnação
deduzida, anular a liquidação adicional do IVA do ano de 1986 e,
bem assim, a decisão da Comissão Distrital que fixou presuntivamente
a omissão do volume de negócios, tomada em 90-11-92 . . .».

O Ex.mo magistrado do MP emitiu parecer no sentido de que «não
foram fixados factos suficientes para a decisão de direito» na sentença,
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uma vez que a primeira proposição do respectivo bloco constitui mera
«remissão genérica para uma informação oficial, aliás longa», não
valendo «como fixação de qualquer facto»; a segunda e a terceira
limitam-se a estabelecer o que a Comissão fez, não fixando qualquer
facto; e a quinta é uma conclusão.

E sendo, assim, o único facto fixado o valor do imposto, em falta,
a matéria factual é «manifestamente insuficiente para suportar a de-
cisão de direito, sendo certo que na petição se imputa ao acto tributário
vício de forma e vício de violação de lei», pelo que deve a sentença
ser revogada e mandada ampliar aquela, ao abrigo dos arts. 729 e
730 do CP Civil».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem fixado que:
«– O conteúdo da informação de pags. 94, 94 v e 95;
– A acta, continente da fixação da Comissão Distrital de Revisão,

revela que esta analisou o relatório da visita da fiscalização tributária,
de 87-08-07, transcrevendo para a acta os fundamentos (omissões
e inexactidões verificadas) que levaram à proposta de liquidação adi-
cional do IVA, com recurso a presunções;

– Analisou todo o processo, composto pelas duas informações da
fiscalização e pela reclamação do sujeito passivo, considerou verificada
a prática de situações irregulares, que, infringindo os princípios con-
tabilísticos, justificam a utilização do método por presunção;

– A Comissão, em concordância com as conclusões da fiscalização,
resolveu indeferir o pedido e fixar o imposto em falta, no montante
de 1.435.095$00;

– A decisão da Comissão de Revisão, publicitada na acta referida,
encontra-se devidamente fundamentada, pela avocação referencial de
elementos que lhe serviram de base».

Vejamos, pois:
A recorrente impugnou a liquidação do IVA e juros compensatórios

do ano de 1986, alegando várias ilegalidades «violação de lei, desvio
de poder, vício de forma e preterição de formalidades legais» – cfr.
fls. 138.

A sentença entendeu não se verificar «insuficiência ou incongruên-
cia» da fundamentação e, quanto a tudo o mais, concluiu que, «no
contencioso das contribuições e impostos, pode servir sempre de fun-
damento, para impugnação ou recurso, qualquer preterição de for-
malidades legais, entendidas estas como procedimentos vinculativos»
pois «só assim se realiza plenamente a garantia de legalidade visada
pela jurisdicionalização do acto tributário. No entanto, essa «zona
discricionária» em que se situa a fixação de um valor, lucro ou ren-
dimento, pelas respectivas comissões, está subtraída à censura judicial
porque nela têm lugar juízos de valoração, segundo regras técnicas
ou de experiência particular, que o tribunal não está em condições
de poder corrigir».

Ora, como é sabido, este STA não conhece de matéria de facto
art. 21 no 4 do ETAF –, apenas aplicando o direito à mesma.

Pelo que o tribunal de instância, para possibilitar uma verdadeira
e própria decisão de direito, terá de concretizar especificamente os
factos provados – e não provados, se for caso disso – para depois
proceder, com a necessária segurança, aquela aplicação.

Ou, de outro modo, antes de julgar de direito, a sentença terá
de efectuar um verdadeiro julgamento dos factos que consequente-
mente terá de apreciar, cada um, na sua individualidade própria.
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Certo que, no processo judicial tributário, não há lugar à chamada
condensação e saneamento do processo, não é elaborada especificação
ou questionário.

Mas, assim sendo, a fixação especificada dos factos pelo juiz singular,
na peça processual decisória, constitui também e sobretudo um jul-
gamento da matéria factual respectiva pois é na sentença que se julgam
os factos relevantes para a justa decisão da causa.

Ou seja: ela terá tanto de fixar os factos, como fundamentar, através
deles, a aplicação do direito: o primeiro ponto diz respeito à própria
decisão da matéria de facto, o segundo à sua fundamentação pelo
que a respectiva omissão acarreta, respectivamente, um vício de sub-
stância e um outro de limites, ou formal, da decisão.

Tal julgamento ou fixação dos factos interessantes à resolução do
pleito há-de operar-se «segundo as várias soluções plausíveis da ques-
tão de direito» – art. 511 do CP Civil.

Pelo que «interessam à decisão da causa todos os factos que possam
ter influência, directa ou indirecta, na decisão desta, do ponto de
vista de uma ou da outra das teses em presença» — cfr., com abun-
dante citação bibliográfica, Rodrigues Bastos, Notas ao Cod. Proc.
Civil, vol. III, pag. 79.

Aquela fórmula foi introduzida neste diploma, na revisão de 1961,
de acordo com o ensinamento de Manuel Andrade – Noções Ele-
mentares de Processo Civil, pág. 188 e nota 1.

Aliás, já Alberto dos Reis, in Anotado, vol. III pág. 222, ante-
riormente a tal inserção, manifestava o mesmo ponto de vista.

Cfr., ainda, Antunes Varela e outros, Manual, págs. 402/3.
Ora, no ponto, a sentença recorrida, ficou-se muito àquem do

necessário.
Com efeito, ateve-se unicamente à fixação dos factos atinentes à

apreciação do vício de falta de fundamentação – e, mesmo assim,
insuficientemente, como se verá –, considerando tudo o mais des-
piciendo, já que se conteria na «zona discricionária em que se situa
a fixação de um valor, lucro ou rendimento pelas respectivas comis-
sões», que «está subtraída à censura judicial porque nela têm lugar
juízos de valoração, segundo regras técnicas ou de experiência par-
ticular, que o tribunal não está em condições de poder corrigir».

Ora, como se disse, foi invocado desvio de poder e violação de
lei, por erro nos pressupostos de facto e de direito.

E, em tais aspectos, desde há muito que se tem como possível,
o respectivo controlo judicial – cfr., por todos, o recente Ac. do T.
Constitucional, de 10-3-94, Proc. 238/89, em matéria de Contribuição
Industrial.

Como bem salienta o Ex.mo magistrado do M.P., a primeira pro-
posição do respectivo bloco factual é meramente genérica – limita-se
a considerar assente, sem mais, «o conteúdo da informação de págs. 94,
94 v e 95» pelo que não vale como fixação de qualquer facto – cfr.
o Ac. deste tribunal de 13-11-91, in Apêndice ao Diário da República
respectivo.

A segunda conclui da «acta» – cujo conteúdo igualmente não ex-
pressa – que ela «revela» ter a Comissão Distrital de Revisão analisado
o relatório da Fiscalização – o que se esgota na análise da falta de
fundamentação.

E o mesmo se diga da terceira proposição.
E a última nem sequer diz respeito a qualquer facto – a asserção

de que a decisão da predita Comissão se encontra «devidamente fun-
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damentada, pela avocação referencial de elementos que lhe serviram
de base» é mera conclusão de direito.

A sentença terá, pois, em sede de verdadeiro julgamento, nos pre-
ditos termos, de ampliar a matéria de facto, em ordem a possibilitar
a apreciação das diversas ilegalidades assacadas ao acto tributário
impugnado.

Pelo que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se
a decisão recorrida para ampliação da matéria de facto e pronúncia
de direito, nos assinalados termos – arts. 729 e 730 do C.P. Civil.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pe-
reira Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo. Recurso em processo tributário para o Supremo Tri-
bunal Administrativo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O C.P.T. regula em lugares diversos recursos relativos
às decisões proferidas em processo de impugnação, em
processo de contra-ordenação fiscal e em processo de
execução fiscal.

2 — O C.P.T. só se aplica aos processos que ocorrem nos
tribunais tributários de 1a instância e no Tribunal Tri-
butário de 2a Instância.

3 — O processo tributário, na Secção de Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo, é regulado
pelo E.T.A.F. (artos. 21o, no 4, 32o e 33o), pela L.P.T.A.
(artos. 130o e 131o), pela L.O.S.T.A. (arto 22o) e pelo
R.S.T.A. (artos. 87o e 88o) o que é corroborado pelos
artos. 167o e 171o, no 5, do C.P.T.

4 — Deste modo, nos recursos para o S.T.A., ou se aplica
o arto 356o do C.P.T. - o Recorrente apresenta o re-
querimento de interposição, juntando as alegações e res-
pectivas conclusões ou o Recorrente apresenta o reque-
rimento de interposição em que declara a intenção de
recorrer e declara também que pretende alegar neste
S.T.A. (arto 87o, § único, do R.S.T.A.).

Recurso n.o 18.558, em que são recorrente Augusto Pousada Ro-
drigues Fernandes e recorrido Fazenda Pública, e do qual foi Re-
lator o Exmo. Conso. Dr. Francisco Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Augusto Pousada Rodrigues Fernandes, c. f. 123855632, casado,
residente na Av. Dr. Tito Fontes, Valência, por executado no processo
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de execução fiscal no 309/90 e apensos, por dívida de I.V.A., veio
requerer que, por parte de pagamento da dívida do I.V.A., a im-
portância de 983.647$00, respeitante ao reembolso do mesmo I.V.A.

O Chefe de Repartição de Finanças de Valência, face a tal re-
querimento, proferiu o seguinte despacho:

”Considerando que não existem nesta repartição de finanças quais-
quer elementos que permitam concluir pela existência de ”reembolso”
respeitante ao requerente, indefiro o pedido, em virtude do que a
execução deverá prosseguir imediatamente sobre a quantia exequenda,
juros e custas. Notifique-se. Valência, 93.12.13”.

O executado interpôs recurso para o Tribunal Tributário de 1a

Instância de Braga que, por decisão de 25.02.94, negou liminarmente
provimento ao recurso por não caber ao Chefe da Repartição o ónus
de averiguar se há ou não qualquer reembolso a favor do executado.

O contribuinte, não se conformando com semelhante decisão, in-
terpôs recurso para este Supremo Tribunal com fundamento exclusivo
em matéria de direito, pretendendo apresentar alegações neste S.T.A.

O distinto representante do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal é de parecer que o recurso seja declarado deserto por não
terem as alegações de recurso sido apresentadas com o requerimento
de interposição de recurso nem no prazo para ela se fazer, dado
o disposto no arto 356o do C.P.T., não sendo aplicáveis os artos. 171o,
no 5, do C.P.T. e 87o, § único, do R.S.T.A.

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada, veio o requerente
dizer que se aplica ao caso o disposto no § único do arto 87o do
R.S.T.A. bem como o previsto nos artos. 171o, no 5, e 357o do C.P.T.

A digna representante da Fazenda Pública defende que se aplica
nos recursos dirigidos ao S.T.A. o mesmo que acontece no processo
de impugnação ou de execução como é jurisprudência maioritária
deste S.T.A. e é opinião de Alfredo José de Sousa e José da Silva
Paixão, no Cód. Proc. Trib. anot., Coimbra, Almedina, 1991, anotações
13 e 16 ao arto 356o, pág. 728 e 730.

Colhidos os vistos legais, urge decidir.
1. - A questão suscitada pelo distinto magistrado do Ministério

Público é a de saber qual é a tramitação dos recursos em processos
de execução fiscal.

Sobre os recursos jurisdicionais estabelece o arto 356o, no 2 do
C.P.T.:

” Os recursos das decisões de natureza jurisdicional são interpostos
por meio de requerimento com a apresentação das alegações e con-
clusões no prazo de oito dias a contar da notificação”.

Não se fazendo qualquer distinção entre os recursos para o S.T.A.
e os recursos para o Tribunal Tributário de 2a Instância, nem se
vislumbrando qualquer razão para, forçosamente, ter de haver qual-
quer distinção, parece de concluir, assim, que em todos os recursos
em processos regulados no referido título V do C.P.T., as alegações
e conclusões devem ser apresentadas juntamente com o requerimento
de interposição.

Não estando aqui ressalvado, ao contrário do que sucede no arto

171o, no 5, do C.P.T., o regime próprio dos recursos para o S.T.A.,
parece ser de concluir que mesmo estes terão de obedecer ao pre-
ceituado no dito arto 356o, já que, havendo previsão expressa que
abrange todos os recursos, não há que recorrer, neste ponto, àquele
arto 171o, que só seria aplicado supletivamente, por força do disposto
no arto 357o do mesmo diploma.
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Parece não haver, a ser assim, a possibilidade de apresentação de
alegações no S.T.A., que, para outros recursos, resulta daquele arto

175o, no 5, e arto 87o, § único do R.S.T.A.
Esta questão suscitada pelo distinto magistrado do Ministério Pú-

blico tem a sua razão de ser.
Enquanto o C.P.C.I. regulava toda a matéria de recursos nos artos.

254o a 271o, o C.P.T. desenvolve tal matéria em três locais: num
Capítulo (VII do Título III) - artos. 167o a 179o - estabelece a disciplina
dos recursos de actos jurisdicionais - recursos de decisão proferidos
em processos judiciais; noutro (Secção II, do Capítulo II do Título
IV) regulamenta os recursos em matéria de processos de contra-or-
denação - artos 223o a 230o; e finalmente noutro (Subsecção II, da
Secção X, do Capítulo II do Título V) - disciplina os recursos em
decisões proferidas em processos de execução fiscal - artos. 355o a
357o.

Tendo em conta o arto 356o, no 1, do C.P.T., já acima transcrito,
o recurso em causa devia ser julgado deserto (artos. 690o, no 2, do
C.P.C. e 171, no 4, do C.P.T.), por o R não ter apresentado, com
o requerimento de interposição, as alegações e as respectivas con-
clusões, pois, nos presentes autos o R apenas apresentou (a fls. 35)
um requerimento em que manifesta a intenção de interpor para esta
Secção de Contencioso Tributário do S.T.A., declarando, expressa-
mente, a sua intenção de alegar no Tribunal ad quem.

Porém, é preciso ter presente que o C.P.T. - como, aliás, já acontecia
com o C.P.C.I. (cfr. Relatório, no 5, IV, in fine e artos. 254o, 255o,
259o, 260o, 261o, 266o a 271o) - só se aplica aos processos que correm
nos Tribunais Tributários de 1a Instância e no Tribunal Tributário
de 2a Instância (artos 167o, 171o, 173o a 179o): cfr. A. Barros Lima
Guerreiro e J. Silvério Dias Mateus, Cód. Proc. Tributário Comentado,
Edifisco, Lda, Lisboa 1991, pág. 27 (nota 5 ao arto 2o).

Com efeito, o processo tributário que, na Secção de Contencioso
Tributário do S.T.A., é regulado pelo E.T.A.F. (artos. 21o, no 4, 32o

e 33o (do E.T.A.F.), pelos artos. 130 e 131o da L.P.T.A., pelo arto

22o da L.O.S.T.A. e artos. 87o e 88o do R.S.T.A. o que é corroborado
pelos artos. 167o e 171o, no 5, do C.P.T.

Portanto, um recurso dirigido ao S.T.A. - Secção de Contencioso
Tributário - tem de se seguir a tramitação prevista nos artos. 171o,
no 5, do C.P.T. e 87o, § único, do R.S.T.A. — v. arto 357o do C.P.T. —
quer tal recurso seja em processo de impugnação quer em processo
de contra-ordenação fiscal ou ainda em processo de execução fiscal.

Deste modo, nos mencionados recursos, ou se aplica o arto 356o

do C.P.T. - o R apresenta o requerimento de interposição juntando
as alegações e respectivas conclusões no prazo de oito dias a contar
da notificação da admissão do recurso (arto 171o, no 5) ou o R apre-
senta o requerimento de interposição em que declara a intenção de
recorrer e declara também que quer alegar neste S.T.A. (arto 87o,
§ único, do R.S.T.A.).

2. - Aplicando esta doutrina ao caso sub judice, verifica-se que
o R apresentou o requerimento onde manifesta a intenção de recorrer
para esta Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. e onde declara,
expressamente, que pretende apresentar alegações neste S.T.A. (arto

87o, § único, do R.S.T.A.).
Isto significa que o R cumpriu a tramitação legal e, por isso, nada

impede que o recurso prossiga seus legais termos, com a notificação
do R para apresentar alegações (arto 87o, § único, do R.S.T.A. e
106o da L.P.T.A.).
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Ver, neste sentido, os acórdãos de 30.09.92 - recurso no 14.002;
de 13.12.92 - recurso no 14.606; de 05.05.93 - recursos nos. 15.114
e 15.330; de 12.05.93 - recurso no 14.518; de 02.06.93 - recurso
no 15.876; cfr. Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, Cód.
Proc. Trib. anot., Coimbra, Almedina, 1991, págs. 728 - nota 13 e
730 notas 16 e 17.

3. - Em face do exposto, a questão prévia suscitada pelo distinto
magistrado do Ministério Público não pode ter êxito.

Nestes termos, acordam em rejeitar a questão prévia levantada
pelo distinto representante do Ministério Público e, em consequência,
deve o recurso prosseguir seus legais termos, com a notificação ade-
quada ao Recorrente para apresentar as respectivas alegações.

Não são devidas custas (arto 3o da Tabela de Custas no S.T.A.).

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal
(Relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernan-
do dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Recurso n.o 18.667, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida Cascais Algarve Sol Com. Lda e de que foi Relator o Exm.o
Cons.o Dr. Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Directamente para este Tribunal e pelo Exm.o Representante da
Fazenda Pública, vem interposto o presente recurso do despacho do
M.o Juiz Proferido nuns autos de transgressão instaurados contra Cas-
cais Algarve Sol Com. Lda na parte em que, depois de julgar extinto
por prescrição, o procedimento judicial ordenou a remessa dos autos
à Repartição de Finanças para liquidação do imposto que fosse devido
e termos posteriores.

Nas suas alegações a recorrente F.P. sustenta e conclui em suma
que o imposto e juros compensatórios deveriam ser cobrados no pro-
cesso que para tal e não obstante a extinção do procedimento judicial
haveriam que prosseguir seus termos.

O Exm.o Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se no sentido do provimento do recurso.

Decidindo.
A ora posta em crise ordem de remessa do processo à Repartição

de Finanças, assentou-a o M.o Juiz no entendimento, estribado no
artigo 115 do Código de Processo das Contribuições e Impostos, de
que, verificada a prescrição, cessado se acharia todo o procedimento
judicial, não podendo o processo prosseguir seus termos no tribunal
para cobrança do imposto considerado devido.

Preceituava aquele artigo 115 cuja disciplina é ainda aqui invocável
face ao preceituado nos artigos 2 e 5 n.o 2 do Decreto-Lei 20-A/90,
que cessava todo o procedimento judicial no caso de prescrição da-
quele procedimento - alínea b).
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Simplesmente, tal cessação, deve ser vista e entendida com uma
amplitude diversa da que lhe atribuiu o despacho recorrido, como
visando apenas o procedimento sancionatório, punitivo.

Tal decorre desde logo do facto de só a ele se reportar o citado
normativo quando refere, a par, o fim da pena e a cessação do
procedimento.

A tal cessação escapa o procedimento respeitante à exigência do
imposto, desde que este não haja, por imposição legal, de ser definido
fora do processo de transgressão.

A circunstância de, com base legal, em certos casos, como o dos
autos, o procedimento instaurado ter em mira a perseguição con-
travencional e a exigência do tributo, não pode fazer esquecer a forma
porque se acham extremados o sistema ou o procedimento que se
desenvolve no campo punitivo, sancionatório, e aquele que é pertença
do direito tributário material, em que se acolhe o direito à liquidação
do tributo.

Daí que o legalmente relevante decurso temporal, como propiciador
da extinção de uma relação jurídica, se deva ver repercutido sepa-
radamente, no segmento sancionatório e no do direito à liquidação,
não sendo este necessariamente atingido pela eventual cessação ou
extinção daquele outro.

Cessado pois o procedimento judicial, quanto à perseguição da
infracção, por virtude da prescrição, deverá o processo prosseguir
os seus legais termos, e no tribunal, atinentemente ao imposto e even-
tuais juros e para cuja exigência haja também sido instaurado o pro-
cesso de transgressão e que se mostrem pedidos na acusação ou acto
equivalente.

Termos em que e pelo exposto se acorda em conceder provimento
ao recurso e assim em revogar o despacho na parte posta em crise,
para que outro profira o M.o Juiz, no âmbito do processo de trans-
gressão com vista à acima referida finalidade.

Não há lugar a custas.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Agostinho Castro Martins — Luís Filipe
Mendes Pimentel. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Matéria de facto. Incompetência
do S.T.A. em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso de decisão da 1a Instância para o
S.T.A., com fundamento do mesmo, facto que não consta
da matéria de facto dada como provada pela decisão re-
corrida, o recurso não versa exclusivamente matéria de di-
reito, pelo que a Secção de Contencioso Tributário não
é hierarquicamente competente para o seu conhecimento,
mas sim o Tribunal Tributário de 2a Instância.
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Recurso n.o 18.700, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Joaquim Neto de Jesus e de que foi Relator o Exm.o Cons.o
Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformado com a sentença do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Faro que julgou procedente a presente impugnação, dela
recorre o Exm.o Representante da Fazenda Pública, extraindo da res-
pectiva alegação as seguintes conclusões:

a) A determinação dos proveitos e custos e fixação do lucro tri-
butável dos exercícios de 1986 e 1987 do impugnante teve por base
elementos presumidos;

b) Na determinação dos custos foram tidos em consideração todos
aqueles que presumivelmente suportou para a obtenção dos proveitos,
incluindo eventuais juros de capitais estranhos suportados;

c) A contestação dos proveitos e custos e lucro tributável assim
fixados só pode ter lugar com base nos arts.o 70o e 79o do Código
da Contribuição Industrial;

d) As amortizações do capital não estão incluídas nos encargos
previstos no n.o 3 do artigo 26o do C.C.I.;

e) As amortizações de capital e juros pagos não podem ser con-
siderados custos de exercício quando, embora assumidos, sejam da
responsabilidade de terceiros.

Em contra-alegação conclui o impugnante Joaquim Neto de Jesus:
I. A douta sentença recorrida não merece qualquer censura;
II. Deu ela por provada a existência de custos financeiros no valor

de 22.000.000$00;
III. É patente a ilegalidade praticada pela Fazenda Nacional, ao

não considerar como custos os encargos financeiros suportados pelo
recorrido;

IV. Não foi dado qualquer fundamento minimamente congruente
de facto ou de direito para tal decisão, quer no processo de liquidação,
quer no recurso gracioso interposto pelo recorrido, o que constitui
vício de violação de lei;

V. Não houve qualquer errada interpretação dos artigos 70o e 79o

do C.C.I.;
VI. A sentença recorrida, ao considerar a liquidação impugnada

como ilegal, por violadora do artigo 26o, 3, do C.C.I., aplicou cor-
rectamente o Direito e deve pois ser mantida ”in toto”.

O Exm.o P.G.A. entende que o recurso não tem por fundamento
exclusivamente matéria de direito, pelo que hierarquicamente incom-
petente este S.T.A. para o seu conhecimento.

Dado conhecimento às partes do parecer do Ministério Público,
apenas a Fazenda Pública se pronunciou a respeito, secundando-o.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes de mais, é mister debruçármo-nos sobre a excepção de in-

competência absoluta deste Supremo suscitada pelo Ministério Pú-
blico. Sendo, aliás, de conhecimento oficioso, tem prioridade sobre
qualquer outra questão (artigos 3o da L.P.T.A., 45o do C.P.T. e 101o

e segs. do C.P.C.).
A instância considerou provados os seguintes factos:
1. O impugnante adquiriu, em 23/1/1970, pelo preço de 400.000$00,

dois prédios urbanos inscritos na matriz predial de freguesia da Sé
sob os arts.o 868 e 869;
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2. Em 1/9/1980, através de um contrato-promessa com ”Gajo e
Grou, Ld.a”, foi acordada a permuta dos aludidos artigos, recebendo
o impugnante, como contrapartida, cinco apartamentos dos que ali
viriam a ser construídos;

3. Em 16 de Junho de 1981, foi o contrato parcialmente alterado
em virtude de a Sociedade ”Gajo e Grou, Lda” ter cedido a posição
contratual à Sociedade ”Bexiga, Mendonça e Gajo, Lda”;

4. Em 1/2/1981, foi iniciada a demolição dos prédios referidos em
1., tendo a mesma ficado concluída em 28 de Fevereiro;

5. Em 24 de Maio de 1985, foi apresentada a declaração mod.
129 da contribuição predial, destinada à inscrição do imóvel cons-
truído, sendo que, de acordo com a licença camarária passada em
17/6/1986, o mesmo tê-lo-á sido impugnante;

6. Toda a obra decorreu na autarquia em nome do impugnante,
embora os custos suportados fossem contabilizados na empresa ”Be-
xiga, Mendonça e Gajo, Lda”;

7. As escrituras de venda dos apartamentos construídos no prédio
referido em 5 (inscrito sob o art.o 5269), foram efectuadas tendo
o impugnante como vendedor ou a sociedade construtora através de
procuração emitida por aquele para o efeito;

8. As receitas de tais vendas e os respectivos recebimentos foram
escriturados na contabilidade da empresa ”Bexiga, Mendonça e Gajo,
Lda”, com excepção dos cinco apartamentos objecto de permuta, re-
feridos em 2;

9. O impugnante, no âmbito da permuta referida em 2, recebeu
as fracções F, R, S, Z e AA;

10. Por contrato datado de 14 de Janeiro de 1986, a sociedade
”Bexiga, Mendonça e Gajo, Lda” acordou com o impugnante en-
tregar-lhe, para além das fracções referidas no ponto 9, três outras:
”C”, ”I” e ”N”;

11. De acordo com o contrato referido no ponto 10, tal entrega
foi feita como dação em pagamento, tendo sido atribuído o valor
de 22.500.000$00 e tais fracções;

12. De acordo com o contrato referido em 10, o impugnante passaria
a assumir a responsabilidade pelo pagamento do capital e juros, re-
ferente às fracções indicadas em 9, mutuado pelo ”Montepio Geral”
a ”Bexiga, Mendonça e Gajo, Lda” e garantido por hipoteca;

13. O impugnante veio a vender algumas das fracções referidas
nos pontos 9 e 10, mais precisamente as ”F”, ”R”, ”Z”, ”AA”, ”I”
e ”N”, respectivamente pelos seguintes preços: 35.000.000$00,
7.500.000$00, 2800000$00, 5000000$00, 6800000$00 e 4500000$00;

14. O impugnante, em 24 de Fevereiro de 1986, entregou no ”Mon-
tepio Geral” a quantia de 22.000.000$00, para distrate das fracções
”C”, ”F”, ”I”, ”R”, ”S” e ”Z” referidas em 9 e 10;

15. Após exame à escrita de ”Bexiga, Mendonça e Gajo, Lda”,
os serviços de fiscalização tributária prestaram informação para apu-
ramento dos rendimentos colectáveis atribuídos ao impugnante para
os anos de 1986 e 1987, tendo sido fixado para 1986 o rendimento
colectável de 8226560$00, com os proveitos de 10300000$00, face à
alienação das fracções ”R” e ”Z” e os custos de 2073440$00; e para
o ano de 1987 foi-lhe fixado o rendimento colectável de 6226560$00,
com os proveitos de 19800000$00, face à alienação das fracções ”F”,
”I”, ”N” e ”AA” e os custos de 13573440$00;

16. Desta fixação da matéria colectável, o impugnante pediu revisão
nos termos do art.o 79o do Cód. Cont. Industrial, tendo a mesma
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sido indeferida, fixando-se, consequentemente, os agravamentos em
136464$00 para o ano de 1986 e em 101464$00 para o de 1987.

Este o quadro factual disponível.
Como bem salienta o Exm.o Magistrado do Ministério Público,

nele não lobrigamos o teor da conclusão b) da alegação da recorrente:
”na determinação dos custos foram tidos em consideração todos aque-
les que presumivelmente suportou para a obtenção dos proveitos,
incluindo eventuais juros de capitais estranhos suportados”.

Ora, como este Supremo tem decidido, tanto constitui fundamento
de facto de recurso a questão sobre a verificação dos factos dados
como provados, ou não, na decisão recorrida, quanto as afirmações
de factos que a fixação probatória omite.

Destarte, o presente recurso per saltum não se restringe a matéria
de direito (artigos 21o, 4, e 33o, 1, b), do ETAF), pelo que, para
dele conhecer, carece esta Secção do S.T.A. de competência, a qual
cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância (artigos 42o, 1, a), do
E.T.A.F. e 167o do C.P.T.).

Pelo exposto, acordam em declarar esta Secção de Contencioso
Tributário incompetente em razão da hierarquia para conhecer do
presente recurso e para o efeito competente o Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo. Recurso jurisdicional. Recurso per saltum. Matéria
de facto. Incompetência em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. carece
de competência, em razão da hierarquia, para conhecer
do recurso per saltum interposto de sentença proferida
por Tribunal Tributário de 1a Instância que também versa
de matéria de facto.

2 — Tal competência cabe ao Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, nos termos dos artos. 41o, no 1, alínea a), do
E.T.A.F., 47o, nos. 2 e 3, e 167o do C.P.T.

Recurso n.o 18.751, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
Gin Vá, e do qual foi Relator o Exmo. Conso. Dr. Francisco Ro-
drigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

GIN VA, c.f. 152541888, divorciado, residente na Quinta do Raio,
RC, Lote 1o. 1o Esqo., Queluz de Baixo, freguesia de Barcarena, con-
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celho de Oeiras, veio impugnar a liquidação da sisa do montante
de 100.000$00, nos termos e com os fundamentos seguintes:

Adquiriu em compropriedade, com Ana Maria Pires Viana, uma
fracção autónoma com o valor patrimonial de 3.243.240$00 com o
empréstimo de 4.000.000$00.

Passado algum tempo, a comproprietária vendeu-lhe a quota parte
de 1/2, tendo sido liquidada a sisa de 100.000$00.

A fracção autónoma destina-se a habitação própria, estando, por
isso, isenta de sisa.

O digno representante da Fazenda Pública não respondeu à matéria
da impugnação.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
a impugnação merece provimento por a aquisição da fracção estar
dentro do montante da isenção de sisa.

O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa — 3o

Juízo — julgou a impugnação procedente, por estar provado nos autos
que o impugnante adquiriu, para a sua habitação, a fracção ques-
tionada pelo preço de 1.000.000$00, estando dentro do limite previsto
no arto 11o, no 27, do Cód. da Sisa.

O digno representante da Fazenda Pública, não se conformando
com a sentença, interpôs recurso para este Supremo Tribunal, for-
mulando as conclusões seguintes:

a) — A transmissão, versada nos autos, envolve 1/2 indiviso de uma
fracção autónoma;

b) — Só as transmissões do prédio ou fracção autónoma de prédio
urbano destinado, exclusivamente a habitação e de valor até
6.000.000$00, estão isentas de sisa;

c) — 1/2 indiviso não pode ser considerado prédio ou fracção au-
tónoma de prédio;

d) — Ao decidir, como decidiu, violou o Mmo Juiz a quo, o disposto
no arto 2o do C.C.A., reprodução do arto 4o do anterior C.C.P. e,
ainda o disposto no arto 11o, no 2, do C.M.S.I.S.S.D.

O impugnante não contra-alegou.
O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que se

deve declarar incompetente em razão da hierarquia, por recurso não
versar exclusivamente matéria de direito (artos. 21o, no 4, 32o, no

1, alínea b), e 41o, no 1, alínea a), do E.T.A.F., pois, para decidir
como decidiu, o Mmo. Juiz assentou que ”ficou claramente provado
que o impugnante adquiriu, para sua habitação, a fracção questionada
nos autos pelo preço de 1.000.000$00, não obstante isso a recorrente
(R) Fazenda pública nas conclusões das suas alegações sustenta que
o impugnante não adquiriu a fracção mas, antes, 1/2 indivisa da fracção.

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada pelo distinto magistrado
do Ministério Público, só a digna representante da Fazenda Pública
veio declarar que o recurso interposto da sentença do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância não tem por fundamento exclusivamente ma-
téria de direito.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. — A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria

de facto:
a) — O impugnante adquiriu em conjunto e, em partes iguais, com

Ana Maria Pires Viana, a fracção autónoma designada pela letra
E, que corresponde ao 1o andar esquerdo do prédio urbano sito na
Quinta do Raio, lote 1o, em Queluz de Baixo, freguesia de Barcarena,
concelho de Oeiras, inscrito na matriz predial urbana da citada fre-
guesia sob o arto 2.10, com o valor patrimonial de 3.243.240$00;
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b) — A dita aquisição foi efectuada mediante o recurso ao em-
préstimo de 4.000.000$00, na Caixa Geral de Depósitos, Agência de
Oeiras, por escritura de 09.02.89, como decorre do doc. junto a fls. 4;

c) — Posteriormente, foi necessário solicitar à C.G.D. autorização
para que a totalidade do empréstimo fosse garantido pelo impugnante
como se alcança dos docs. juntos a fls. 5 a 9, os quais se consideram
integralmente reproduzidos para os efeitos que convierem;

d) — Em 19.06.90, a C.G.D. comunicou ao impugnante, através
do ofício no 4.124, que lhe fora adjudicada a totalidade da garantia
do empréstimo sob condição de apresentar naquela instituição de
crédito a escritura notarial da compra da referida 1/2 bem como a
certidão do registo feito na respectiva conservatória como emerge
do doc. junto a fls. 11 que se tem como reproduzido;

e) — O impugnante, com vista à aquisição, efectuou, em 07.09.90,
o pagamento da sisa através do conhecimento no 421/4224, de fls.
3 dos autos de reclamação em apenso e que se dá como reproduzido;

f) — Através de escritura pública outorgada em 15.10.90, para a
sua habitação permanente e nos termos constantes do doc. junto a
fls. 9 e segs. dos autos de reclamação em apenso, que se dá por
reproduzida para todos os legais efeitos, o impugnante adquiriu a
identificada fracção com isenção do pagamento de sisa;

g) — O acto notarial acabado de referir foi apresentado na 2a Re-
partição de Finanças de Oeiras a sua solicitação, como resulta dos
docs. juntos a fls. 10 e 11.

2. — Vê-se do relatado que o distinto magistrado do Ministério
Público junto deste Supremo Tribunal levanta a questão de incom-
petência desta Secção de Contencioso Tributário, em razão da hie-
rarquia, por o recurso interposto não versar exclusivamente matéria
de direito (artos. 21o, no 4, 32o, no 1, alínea b), 41o, no 1, alínea
a), do E.T.A.F. e 167o do C.P.T.).

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada, só a digna represen-
tante da Fazenda Pública veio declarar que o recurso interposto da
sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância não tem por fun-
damento exclusivamente matéria de direito.

Nos termos da lei (arto 3o da l.P.T.A.) a competência do Tribunal
é de interesse e ordem pública e o seu conhecimento precede o de
qualquer outra.

No caso sub judice, a recorrente (R) nas suas conclusões - e são
as conclusões que delimitam o objecto do recurso (arto 684o, no 3,
do C.P.C.) ”ao afrontar a sentença recorrida alega que a transmissão,
versada nos autos, envolve 1/2 indivisa de uma fracção autónoma
e que 1/2 indiviso não pode ser considerada uma fracção autónoma”.

Por seu lado, o Mmo Juiz recorrido decidiu que ”no caso dos autos,
ficou claramente provado que o impugnante adquiriu, para sua ha-
bitação, a fracção questionada nos autos, pelo preço de 1.000.000$00”.

Daqui resulta que urge averiguar se a transmissão efectuada é 1/2
indiviso de uma fracção autónoma para habitação do recorrido.

Trata-se de discutir, nestes autos, matéria de facto, ou seja, averiguar
se o impugnante adquiriu uma fracção autónoma ou antes 1/2 indivisa
da fracção.

Tudo isto significa que, neste recurso se tem de apreciar matéria
de facto o que está em oposição com o disposto nos recursos per
saltum (artos. 21o, no 4, 32o, no 1, alínea b), e 41o, no 1, alínea a)
do E.T.A.F. e 167o do C.P.T.) nos quais esta Secção de Contencioso
Tributário apenas conhece de matéria de direito.
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Como, no presente recurso há lugar à discussão de matéria de
facto, o Tribunal competente para o efeito é o tribunal Tributário
de 2a Instância (artos. 41o, no 1, alínea a) do E.T.A.F., 42o, no 3,
e 167o, do C.P.T.).

3. — Em face do exposto a questão suscitada pelo distinto ma-
gistrado do ministério Público é inteiramente procedente.

Nestes termos, acordam em declarar esta Secção de Contencioso
Tributário do S.T.A. incompetente em razão da hierarquia para co-
nhecer do recurso, sem embargo da aplicação do arto 4o da
L.P.T.A. — v. arto 47o, no 2, do C.P.T.A.

Não são devidas custas (arto 3o da Tabela de Custas no S.T.A.).

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal
(relator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Imposto sobre o valor acrescentado. Aquisição de bens para
o exercício da actividade de exploração de jogo, por banda
de empresa concessionária. Sujeição ao imposto e não isen-
ção do mesmo.

Doutrina que dimana da decisão:

1. Nos termos do arto84o, nos1 e 2, do Dec.-Lei no422/89,
de 2 de Dezembro, a “não exigência” de qualquer outra
tributação, geral ou local, para além de um “imposto
especial”, respeita apenas ao “exercício da actividade do
jogo”.

2. De modo que o IVA, não incidindo sobre o exercício
de actividades, mas sim sobre o consumo ou a despesa,
ficou logo fora do campo de aplicabilidade das citadas
disposições legais.

3. Consequentemente, a aquisição de bens para o exercício
da actividade de exploração de jogo, por banda de em-
presa concessionária, está sujeita a IVA e não goza de
isenção deste mesmo tributo.

Recurso: 18.800. Recorrente: Sociedade Figueira-Praia, S.A.; Recor-
rido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Sociedade Figueira-praia, SA, dirigiu ao Tribunal Tributário de
1.a Instância de Coimbra uma petição de impugnação judicial visando,
sob a invocação de “inexistência e isenção dos factos tributários”,
a anulação da “liquidação que lhe foi feita e do pagamento que efec-
tuou de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) pela aquisição
de bens e serviços destinados ao apetrechamento, manutenção, fun-
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cionamento e exploração das Salas de Jogos que fazem parte da Con-
cessão de Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar da Zona de Jogo
Permanente da Figueira da Foz, de que a impugnante é conces-
sionária”.

Por sentença de 19 de Março de 1994, o Meritíssimo Juiz do referido
tribunal julgou improcedente a deduzida impugnação.

Inconformada, a impugnante trouxe-nos, de tal sentença, o presente
recurso, em cuja alegação concluiu do modo que, resumidamente,
segue:

- “em reforço e como garantia da tributação num imposto único
e especial, nos termos do arto 84o da Lei do Jogo (Dec.-lei no 422/89,
de 2 de Dezembro), o no 2 desse artigo preceitua a isenção da ac-
tividade do jogo de qualquer outra tributação geral ou local;

- nesta conformidade e na lógica da indivisibilidade de todo cons-
tituído pelos jogos e pelos respectivos equipamentos (bens) ou serviços
que os integram ou que lhes estão afectos, estes estão, necessariamente
e do mesmo modo, abrangidos por aquele mesmo imposto único e
especial do jogo, e beneficiam da correlativa isenção de qualquer
outra tributação geral ou local;

- a transmissão de tais bens e serviços está, assim, isenta do imposto
de IVA;

- tal isenção, além de resultar claramente de tudo quanto fica ex-
posto, está também expressa no no 33 do arto 9o do Código do IVA;

- desta forma, a aquisição pela recorrente dos bens, a que se refere
a impugnação judicial deste processo, está isenta de IVA;

- julgando em contrário, a sentença recorrida violou o disposto
no arto 84o, nos 1, 2 e 4, da Lei do Jogo (Dec-Lei no 422/89, de
2 de Dezembro), e no arto 9o, no 32 (parte final) e no 33, do Código
do IVA. . .”.

Não houve contra-alegação.
Mas o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, emitiu douto parecer, em sintonia com a jurisprudência
uniforme do STA sobre o assunto, assim apontando para o impro-
vimento do recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Em matéria de facto, o Tribunal “a quo” considerou assente o

seguinte:
- “A impugnante esteve colectada, pela respectiva Repartição de

Finanças, em contribuição industrial, segundo o sistema do grupo A,
até à entrada em vigor do Código do IRC;

- Altura a partir da qual ficou sujeita às regras de tributação daquele
imposto, pelo exercício das seguintes actividades: Actividade Prin-
cipal - Zona de Jogo da Figueira da Foz, outras actividades - Indústria
Hoteleira e similares, cinema, espectáculos e outras;

- Pelo exercício da primeira daquelas actividades, a impugnante
gozava de isenção de contribuição industrial, nos termos da alínea c)
do arto 15o do revogado Código da Contribuição Industrial;

- Actualmente, a impugnante não está sujeita à tributação dos ren-
dimentos directamente resultantes do exercício da respectiva activi-
dade, conforme dispõe o arto 6o do Código do Imposto sobre o Ren-
dimento das Pessoas Colectivas;

- O exercício de tal actividade esteve sujeito ao pagamento de im-
posto especial a que se refere, nomeadamente, o DL 48.912, de
18.03.69, e presentemente pelo DL no 422/89, de 2.12, que revogou
parcialmente aquele;
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- Sendo enunciado de tais diplomas que, pelo exercício da actividade
concessionária, não lhe será exigível qualquer outra tributação geral
ou local (arto 34o e no 2 do arto 84o, respectivamente);

- Relativamente ao imposto sobre o valor acrescentado, a impug-
nante apresentou, na respectiva repartição, a declaração de registo
referida no arto 2o do DL no 394-A/84, de 26.12;

- Na qual indicou exercer as actividades antes aludidas, declarando
que efectuava transmissões de bens e/ou serviços prestados que con-
feriam direito à dedução;

- A impugnante ficou enquadrada no regime de tributação normal
de periodicidade mensal com direito a dedução pelo total das suas
actividades;

- Em resultado da declaração de alterações, apresentada em
03.02.88, a impugnante continuou a ser sujeito passivo do IVA no
regime anteriormente referido, mas apenas em parte das suas
actividades;

- Tal situação ainda se verifica nesta data e continuará até 01.12.94,
por opção do sujeito passivo, conforme declaração apresentada em
89.12.07;

- O imposto impugnado, como se constata dos documentos juntos
à impugnação, respeita a diversas aquisições de bens e serviços des-
tinados ao funcionamento e exploração de sala de jogo;

- Que integram os documentos juntos aos autos, aqui considerados
integralmente reproduzidos».

Exposta a factualidade que importará acatar (arto 21o, no 4, do
ETAF), cuidemos da solução jurídica adequada para a questão que
vem suscitada e que respeita a saber se está, ou não, sujeita a IVA
e se goza, ou não, de isenção deste imposto a aquisição, por banda
da recorrente, de bens destinados a serem utilizados no exercício
da actividade de exploração de jogo, de que aquela é concessionária.

A recorrente sustenta e desenvolve a sua tese - a de isenção com
base nos artos 84o, nos 1, 2 e 4, do Decreto-Lei no 422/89, de 2 de
Dezembro, e 9.o, n.os 32 (parte final) e 33, do CIVA.

Vejamos.
Nos termos dos nos 1 e 2 do citado arto 84o, “as empresas con-

cessionárias ficam obrigadas ao pagamento de um imposto especial
pelo exercício da actividade do jogo. . .” e “não será exigível qualquer
outra tributação, geral ou local, relativa ao exercício da actividade
referida no número anterior. . .” (de teor semelhante, cfr. arto 34o

do DL no 48.912, de 18-03-1969).
Daqui se vê, clara e inequivocamente, que a “não exigência” de

qualquer outra tributação, para além daquele imposto especial, res-
peita apenas ao “exercício da actividade do jogo”.

Ora, como é sabido, o IVA não incide sobre o exercício de ac-
tividades, seja qual for a mesma, mas antes sobre o consumo ou
a despesa (cfr. arto 1o do respectivo Código), pelo que tal imposto
ficou logo fora do campo de aplicabilidade das citadas disposições
legais.

Aliás, também outros tributos não foram ali contemplados, como
seguramente resulta do facto de o legislador haver concedido isenções
quer de sisa e de contribuição autárquica, relativamente aos “prédios
indispensáveis ao cumprimento das obrigações contratuais assumidas
pelas concessionárias” e aos que “estejam afectos às concessões”
(arto 92o do DL no 422/89), quer de “taxas por alvarás e licenças
municipais relativas às obrigações contratuais” (arto 93o do mesmo
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diploma), o que bem inculca não ter o invocado arto 84o o sentido
e alcance pretendidos pela recorrente.

Por fim, no concernente à isenção de IVA ao abrigo do referenciado
arto 9o, nos 32 (parte final) e 33, dir-se-á que tal isenção não aproveita
ao caso vertente, pois este, como se viu, reportado a uma “aquisição
de bens”, não respeita, obviamente, ao exercício de uma das “ac-
tividades sujeitas a impostos especiais sobre o jogo”, e, por outro
lado, não há aqui lugar a qualquer dedução, face à ausência do per-
tinente quadro legal (cfr. arto 19o do CIVA).

Consequentemente, e em suma, a questionada aquisição de bens
está sujeita a IVA e não goza de isenção deste tributo, pelo que,
improcedendo a tese da recorrente, é de manter a decisão sob censura.

(Cfr. Acs. STA, de 9-2-1994, Rec. no 16624, e de 26-10-1994,
Rec. no 16658, que, por todos, traduzem a jurisprudência uniforme
da Secção sobre este mesmo assunto).

Nesta conformidade, e pelo exposto, acorda-se em negar provi-
mento ao recurso.

Custas pela recorrente, com 70 % de procuradoria.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Manuel Fernando dos Santos
Serra — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Martins. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Prescrição de procedimento
judicial. Prosseguimento dos autos para a cobrança do im-
posto neles reclamado.

Doutrina que dimana da decisão:

Ainda que se declare extinto o procedimento judicial, por pres-
crição, quanto à infracção nele acusada, o processo de trans-
gressão regulado no C.P.C.I. deve, nos termos das pertinentes
disposições do mesmo diploma e dos diversos códigos fiscais,
prosseguir seus termos no tribunal, a fim de que se conheça
do imposto nele exigido.

Recurso n.o 18.813, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida Maria Isaura Santos Serrano e de que foi Relator o
Exm.o Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

No auto de notícia do presente processo sumário de transgressão
são imputadas à arguida Maria Isaura Santos Serrano duas trans-
gressões p. e p. pelas disposições conjugadas dos artigos 10o, c), 11o,
1, e 22o, 1, do Regulamento do Imposto de Compensação, porquanto,
sendo proprietária do veículo automóvel de matricula HD-07-76, com
as características de ”restantes veículos”, que utiliza combustível não
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sujeito ao imposto que onera a gasolina, não pagou o imposto de
compensação devido nos 3o e 4o trimestres de 1985, no montante
global de 6.000$00.

Na decisão final de fls. 16, o M.mo Juiz do 5o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, após julgar extinto, por pres-
crição, o atinente procedimento judicial, ordenou a remessa dos autos
”à Repartição de Finanças competente, para os efeitos tidos por con-
venientes quanto à cobrança do imposto que for devido”.

Inconformado com esta segunda parte da decisão, vem até nós
o Exm.o Representante da Fazenda Pública, rematando a alegação
de recurso com o seguinte quadro conclusivo:

I. A multa fixada nos autos encontra-se prescrita;
II. Por força do disposto no Código a que o imposto respeita e

ainda no artigo 117o do C.P.C.I., o imposto e juros compensatórios
foram liquidados nos autos, cumulativamente com a multa;

III. O processo de transgressão é um todo, quer compreenda apenas
a multa, quer compreenda imposto, juros compensatórios e multa,
cumulativamente;

IV. O Juiz ”a quo” violou o dever legal de condenar nos autos
a arguida no pagamento do imposto e juros compensatórios, pre-
judicando a perfeição do acto tributário de liquidação e que no caso
concreto fixa a sua eficácia na aplicação da alínea a) do artigo 204o

do C.P.C.I.;
V. Foi violada a norma contida no artigo 117o do C.P.C.I.
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Tribunal, tendo o

Exm.o PGA opinado no sentido do provimento do recurso.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Como uniformemente vem sendo decidido por esta Secção do

S.T.A., embora prescrito o procedimento judicial quanto à infracção
nele acusada, o processo de transgressão fiscal deve prosseguir os
seus termos para que se conheça de imposto e eventuais juros com-
pensatórios nele exigidos.

Este entendimento resulta, inequivocamente das pertinentes nor-
mas fiscais (cfr. artigos 104o, a), 105o, 117o, 126o, 138o e 139o do
C.P.C.I., bem assim, os artigos 30o do Regulamento do Imposto de
Compensação, 74o do Código de Imposto Profissional, 219o, § 2o,
do Regulamento do Imposto do Selo, 116o e 170o do Código da
Sisa, 103o do Código de Imposto Complementar e 89o do Código
do Imposto de Capitais), nos termos dos quais, ainda que extinto
o procedimento judicial para aplicação de multa, deve instaurar-se
ou mandar-se prosseguir o processo de transgressão para a ”exigência”
ou a ”arrecadação” do imposto devido.

Contrariamente ao entendido pelo M.o Juiz ”a quo”, a cessação
do procedimento judicial referida no artigo 115o do C.P.C.I. repor-
ta-se, assim e apenas, à infracção perseguida no processo de trans-
gressão, não abrangendo o imposto e eventuais juros compensatórios
nele reclamados. Com relação a ambos, o processo consubstancia
uma ”acção de condenação”, que visa definir a obrigação do seu
pagamento pelo contribuinte faltoso e que, face à sua natureza ju-
risdicional, não pode correr termos nas repartições de finanças (cfr.
A. Xavier, Aspectos Fundamentais do Contencioso Tributário,
pág. 116, Cardoso da Costa, Manual de Direito Fiscal, pág. 320, e
Sá Gomes, Direito Penal Fiscal. C.T.F., Cadernos, 128, pág. 405).

Pelo exposto, decide-se conceder provimento ao recurso, em con-
sequência revogando a decisão recorrida e ordenando o prossegui-
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mento do processo no tribunal ”a quo”, a fim de que se conheça
do imposto de compensação reclamada.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

CPCI - Processo de transgressão - Liquidação - Imposto - Co-
brança.

Doutrina que dimana da decisão:

Na vigência do CPCI, extinto o procedimento judicial por pres-
crição - art.o 115o al. b) -, deve o processo de transgressão
seguir seus legais termos para «arrecadação» do imposto
nele «liquidado».

Recurso n.o 18.815, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Antonino de Sousa Abrantes e de que foi Relator o
Exm.o Cons.o Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do TT de 1a Instância de Lisboa, 5o Juízo, proferida
em 30.1.92, na medida em que, julgando extinto, por prescrição, o
procedimento judicial, nestes autos de transgressão fiscal contra An-
tónio de Jesus Abrantes, ordenou a remessa dos autos à Repartição
de Finanças, «para os efeitos tidos por convenientes quanto à cobrança
do imposto que for devido», já que a dita prescrição operou a extinção
da instância, «não sendo assim admitido o cumprimento de mais actos
no processo, pelo tribunal».

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
”I. A multa fixada nos autos encontra-se prescrita, ao abrigo do

n.o 1 do art.o 27 do D.L. n.o 433/82, de 23.11, aplicável subsidiariamente
ao processo de transgressão, ex vi art.o 4o n.o 2 do RJIFNA e em
obediência ao princípio consignado no n.o 4 do art.o 29 in fine da
CRP, combinado com o n.o 4 do art.o 2 do C. Penal.

II. Por força do disposto no respectivo código a que o imposto
respeita e ainda ao art.o 117 do CPCI, o imposto e juros compen-
satórios foram liquidados nos autos, cumulativamente com a multa.

III. O processo de transgressão é um todo, quer compreenda apenas
a multa, quer compreenda impostos, juros compensatórios e multa,
cumulativamente.

IV. O juiz a quo violou o dever legal de condenar nos autos o
arguido no pagamento do imposto e juros compensatórios, preju-
dicando a perfeição do acto tributário de liquidação e que, no caso
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concreto, fixa a sua eficácia na aplicação da al. a) do art.o 104 do
CPCI.

V. Foi violada a norma contida no art.o 117 do C.P.C.I.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve o des-

pacho recorrido ser revogado, ordenando-se a condenação do arguido
no pagamento do imposto e juros compensatórios ...».

O arguido não contra-alegou.
O Exm.o Magistrado do M. P. emitiu parecer no sentido do pro-

vimento do recurso, «nos termos da jurisprudência pacífica da Secção
tirada em numerosos casos idênticos (cfr. v.g., os acs. de 16.2.94,
recs. ns.o 17.347 e 17.268)».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como se mostra dos autos, foi levantado auto de notícia, valendo

como ameaça, contra o dito António Abrantes, pela prática da in-
fracção prevista e punida pelos arts.o 10, 11 e 22 do Regulamento
do Imposto de Compensação, aprovado pelo Dec.Lei n.o 354-A/82,
de 4.Set., uma vez que não pagou o Imposto de Compensação relativo
ao veículo automóvel ligeiro de passageiros, de matricula DR-34-77,
quanto ao 2o trimestre de 1984, no montante de 10.500$00.

Ora, é jurisprudência uniforme e constante deste tribunal, que,
não obstante a prescrição do procedimento quanto à infracção, o
processo deve continuar com referência ao imposto nele «liquidado».

Isto porque, em síntese, a cessação do procedimento judicial apenas
se refere à perseguição judicial e, por outro lado, quanto ao imposto
de transgressão constitui uma verdadeira acção de condenação, um
processo declarativo tendente à definição da obrigação do imposto,
de cariz jurisdicional, pelo que não pode correr na Repartição de
Finanças.

Cfr. Alberto Xavier, Aspectos Fundamentais do Contencioso Tri-
butário, pág. 116; Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, pag. 320;
Laurentino Araújo, Processo de Transgressão, pags. 14 e 15; e Alfredo
de Sousa e J. Paixão, CPCI, Anotado, 2a ed., pags. 334 e segs.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, devendo
o processo seguir seus legais termos quanto ao imposto.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pe-
reira Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recursos jurisdicionais. Competência em razão da hierarquia
do STA (Secção de Contencioso Tributário).

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção de Contencioso Tributário do STA é incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer de re-
cursos interpostos de decisões dos tribunais tributários



426

de 1a instância, cujo âmbito abranja questões de facto
e de direito.

2 — Competente é, nesses casos, o T.T. de 2a Instância, nos
termos do arto 41o, 1, a), do ETAF, porquando o recurso
«per saltum», da 1a Instância para o STA, só pode ter
lugar quando interposto com exclusivo fundamento em
matéria de direito - arto 32o, 1, b), do citado diploma.

Recurso n.o 18.875, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Filomena Correia Santos Antunes, e de que foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. COELHO DIAS.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. A Fazenda Pública, inconformada com a sentença de fs. 126,
proferida pelo M.mo Juiz do 2o Juízo do T.T. de 1a Instância de
Lisboa em 21.9.94, na qual se julgou procedente a impugnação de-
duzida por Filomena Correia Santos Antunes contra a liquidação de
juros compensatórios, relativos a imposto sucessório por óbito de Mar-
cos Duarte Antunes, no montante de 3.330.934$00, desta decisão in-
terpôs recurso para este STA, assim concluindo a respectiva alegação:

«1o A ocupação ou fosse ilegal não retirou à impugnante a ex-
pectativa jurídica em reconhecer ao bem transmitido, como património
do autor da herança.

2o Logo, conhecia a sua existência, pelo que deveria observar o
disposto no arto 67o do CIMSISD, dentro do prazo previsto, omi-
tindo-o na respectiva obrigação declarativa.

3o Essa omissão acarreta a liquidação de juros compensatórios «ex
lege» arto 113o do mesmo Código, por constituir um ilícito objectivo
imputável ao impugnante, em conexão entre a sua conduta e o im-
perativo legal referido, resultando para o Estado-credor um prejuízo
ou dano pelo atraso na liquidação, o qual deverá ser indemnizado
pelos juros ora referidos.

4o Logo, inexiste qualquer causa de exclusão de culpa, que quanto
muito, apenas poderia ser relevante em sede de transgressão ou
contra-ordenação.

5. Razão pela qual se encontrava violado as regras de incidência
de juros compensatórios previstos no arto 113o do mencionado
Código».

1.1. Contra-alegou a recorrida Filomena pugnando pela manuten-
ção do decidido, realçando não conhecer a existência do prédio omi-
tido, no activo da herança, quando apresentou a relação de bens,
conforme ficou provado na sentença, tendo-se apresentado a indicá-lo
logo que dele teve conhecimento, pelo que não cometeu qualquer
omissão determinante de tardia liquidação e dos juros compensatórios
em causa.

1.2. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste STA, afirmando,
no seu parecer, que a FaPa recorrente afrontou o facto estabelecido
na al. c) do probatório da sentença na segunda conclusão que for-
mulou, baseando o seu recurso, precisamente, na negação desse facto,
conclui que, não versando exclusivamente matéria de direito, o co-
nhecimento daquele compete ao T.T. de 2a Instância e não a este
Tribunal, hierarquicamente incompetente, dada essa circunstância.

1.3. Ouvida a recorrente, veio sustentar que a referida segunda
conclusão da alegação não suscita controvérsia factual.

1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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2. Começando desde logo, como se impõe - arto 3o da LPTA -
pela análise da excepcionada incompetência deste Tribunal.

Ora, como bem observa o Ex.mo Magistrado do MoPo, no seu pa-
recer, o recurso não se limita a matéria de direito, pois que, conforme
se extrai das conclusões do mesmo, acima transcritos, nomeadamente
das duas primeiras, a recorrente FaPa alicerça a solução jurídica, que
defende, no facto de a ora recorrida ter conhecimento que o prédio
em questão pertencia ao património do autor da herança, «... pelo
que deveria observar o disposto no arto 67o do CIMSISD, dentro
do prazo previsto, omitindo-o na respectiva obrigação declarativa».

A afirmação desses conhecimento colide, na verdade, frontalmente,
com o que, a tal respeito, se deu por assente na decisão recorrida,
ou seja, como se lê nas alíneas a) a c) do respectivo probatório,
que o imposto sucessório em causa foi liquidado em consequência
de apresentação da relação de bens adicional (sublinhando nosso),
efectuada da R.F. do 10o Bairro fiscal de Lisboa em 29.9.87 (fs. 45
e 46), no âmbito do processo n.o 2790, instaurado por óbito de Marcos
Duarte Antunes, ocorrido em 2.1.83; e que, só após a restauração
do processo supra-referido é que a impugnante, ora recorrida, tomou
conhecimento de que o prédio em causa, sito no Alto dos Moinhos,
fazia parte da herança.

E a contraditoriedade, em sede factual, revela-se não só quanto
à existência do aludido conhecimento por parte da impugnante, mas
também no que concerne ao momento em que tal conhecimento ocor-
reu; efectivamente, segundo a FaPa recorrente, esse conhecimento
é de reportar à data da abertura da sucessão, pelo que o prédio
em causa deveria ter sido relacionado no prazo previsto no art.o 67.o
do CIMSISID, enquanto que na sentença se deu por provado que
a ora recorrida apenas tomou conhecimento da existência do prédio
após a instauração do processo de imposto sucessório, apresentando
uma relação de bens adicional para o descrever, o que pressupõe
ter havido oportuna participação do óbito do autor da herança, nos
termos do art.o 60.o do citado diploma, seguida duma primeira relação
com a descrição dos bens e eventual passivo da herança, circunstan-
cialismo que, anote-se, não parece encontrar apoio nos documentos
de fs. 45 e 46, para os quais se remete o probatório — cfr. alínea a)
a fs. 127 — o que poderá ter resultado da incorrecta aceitação de
similitude com outro processo decidido no mesmo juízo — cfr. fs. 98
a 123.

Tudo questões de facto, cuja correcta apreciação e decisão será
relevante para a solução de direito, e relativamente às quais carece
este STA dos necessários poderes cognitivos — art.o 21.o, 4, do ETAF.

Procede, assim, a suscitada questão da incompetência deste Tri-
bunal, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso.

Efectivamente, compete a esta Secção de Contencioso Tributário
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1.a ins-
tância quando interpostos com exclusivo fundamento em matéria de
direito — o denominado recurso «per saltum» nos termos do art.o 32.o,
1, b) do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra do conhecimento
dos recursos pelo tribunal imediatamente superior, que é, no caso,
o Tribunal Tributário de 2.a Instância — art.o 41.o, 1, a), daquele
diploma.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, no presente recurso,
o seu conhecimento compete, pois, àquele Tribunal de 2.a Instância
e não a este STA.
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3. Pelo exposto, declara-se este Tribunal incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer deste recurso jurisdicional.

Sem custas (art.o 2.o da Tabela).

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1995. — João José Coelho Dias (re-
lator) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Extinção do procedimento ju-
dicial. Prescrição. Prosseguimento dos autos no tribunal a
quo para se conhecer do imposto liquidado no respectivo
processo.

Doutrina que dimana da decisão:

Mesmo que declarado extinto, por prescrição, o procedimento
judicial exercido no processo de transgressão por qualquer
infracção fiscal, deve conhecer-se, nele, do imposto e juros
compensatórios nele liquidados, não podendo esse outro
objecto processual ser cometido à Administração Fiscal.

Recurso no 18 883. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Manuel
António Gonçalves Pinto; Relator: EXMo CONSo DR. Benjamim
Rodrigues.

Acordam, em conferência nesta Secção do Contencioso Tributário
do Supremo Administrativo:

I - O Ex.mo Representante da Fazenda Pública, dizendo-se incon-
formado com o despacho, 92.01.30, do M.tmo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância, que, julgando extinto por prescrição o pro-
cedimento judicial exercido nos autos, ordenou a sua remessa à Re-
partição de Finanças para aí prosseguirem para a cobrança do imposto
de compensação que fosse devido, dele recorre directamente para
esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, pedindo a sua revogação e a condenação do arguido no
pagamento do imposto e juros compensatórios, para tanto alegando
e concluindo que, tendo, por força do disposto no respectivo Código,
a que o imposto respeita, e ainda do ordenado no arto 117o do CPCI,
o imposto e os respectivos juros compensatórios de ser liquidados
no próprio processo de transgressão, não pode o seu conhecimento
deixar de ser efectuado no mesmo processo, pelo que o despacho
recorrido violou o disposto no arto 104o, al. a) do CPCI.

II - O Digno Mago do Mo.Po., junto deste Supremo Tribunal, após
considerar que a prescrição do procedimento atinge apenas a per-
seguição da infracção e que antes do CPT havia impostos que, se
não fossem liquidados nos prazos legais, eram cobrados, no próprio
processo de transgressão, em conjunto com a multa, nos termos do
arto 117o do CPCI, prevendo até a lei, nesses casos, que não obstante
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a prescrição da infracção, o processo deveria prosseguir para a ar-
recação do imposto, opinou pelo provimento do recurso.

III - Com os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
A questão decidenda traduz-se em saber, se declarando o juiz pres-

crito e o procedimento judicial, deve o processo prosseguir para a
arrecadação do imposto.

No regime anterior ao RJIFNA, que também adoptou uma nova
lei processual para a perseguição do ilícito nele criado, aderindo então
ao DL no 433/82, de 27 de Outubro, para além dos aspectos nele
expressamente contemplados, e que agora se mostra regulada no CPT
(Título IV), havia vários impostos que se não fossem liquidados e
pagos dentro dos prazos legais eram cobrados em processo de trans-
gressão, em conjunto com a multa, nos termos do arto 117o do CPCI.

Tratava-se de uma opção legislativa, decerto, influenciada por con-
siderações de alguma economia e celeridade processuais e ainda, por
nesses casos, a tipificação legal do respectivo ilícito associar, nor-
malmente, a definição dos respectivos factos tributários. Deste modo
o processo de transgressão tinha dois objectos processuais.

Mas, não havia uma necessária e incindível relação de dependência
processual entre os dois objectos, entre o procedimento pela infracção
fiscal e o procedimento para a liquidação do imposto, pese embora
os factos materiais da infracção integrassem, por via de regra, também
os pressupostos definidos no facto tributário gerador da obrigação
daquele imposto.

Que era assim depreendia-se desde logo do facto do arto 104o,
al. a) do CPCI mandar instaurar o processo de transgressão, desde
que fosse constatada omissão ou erro na liquidação de contribuição
ou imposto, imputável ao contribuinte ou ao sujeito da obrigação
acessória, que não pudesse ser reparado por liquidação efectuada
em conformidade com as leis da tributação, sem que fizesse depender
esse procedimento da necessidade de procedimento contra qualquer
eventual existência de qualquer infracção fiscal.

A mesma conclusão se poderia retirar do § 3o do arto 108o do
mesmo compêndio normativo quando aí se dispunha que o auto de
notícia não deixaria de ser levantado ainda que o autuante reputasse
a infracção não punível, no que se poderia pressupor ter o legislador
em vista, entre outras circunstâncias com tal efeito (v. g., a amnistia
da infracção), também a prescrição da infracção, o que se poderia
traduzir na instauração do processo apenas para a cobrança do
imposto.

Era, todavia, do regime contemplado nos diversos Códigos Fiscais
que se retirava a certeza da completa independência entre a vida
do procedimento da infracção fiscal e da obrigação de imposto, dentro
do respectivo processo de transgressão.

Na verdade, e a título de exemplo, podem apontar-se naquele sen-
tido, na medida em que se ordenava que o processo prosseguisse
para a arrecadação do imposto e juros, não obstante estar prescrita
a infracção fiscal, o disposto nos artos 74o do Cod. Imp. Profissional,
103o, § único do Cód. Imp. Complementar, 89o, § 1o do Cód. Imp.
Capitais, 30o do Reg. Imp. sobre Veículos, 34o do Reg. Imp. Com-
pensação e arto 219o, § 2o do Reg. do Imp. do Selo. Por fim resulta
claro do disposto no arto 115o do CPCI que o que cessa no respectivo
processo de transgressão, em caso de prescrição, é o procedimento
judicial instaurado para perseguição da infracção. De tudo se colhe
que a relação entre os dois objectos é de mera cumulação processual
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querida pelo legislador. Sendo assim, o processo terá de prosseguir
para conhecimento da existência ou não da obrigação de imposto
que constitui um outro diverso objecto do mesmo processo (neste
sentido se têm pronunciado diversos acórdãos deste tribunal, entre
eles se contando os de 93.10.06, 93.09.29, 93.11.24, 93.09.22, in recs
nos 16440, 16916, 17029 e 17207).

Do exposto conclui-se que o despacho recorrido, na medida em
que julgou prescrito o procedimento judicial por prescrição, mas não
conheceu da cobrança do imposto, antes ordenando a remessa dos
autos para tal efeito à Repartição de Finanças, não pode manter-se.

IV - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta Secção
do STA em revogar o despacho recorrido na parte em que ordenou
a remessa dos autos à Repartição de Finanças, devendo eles, após
a sua baixa ao tribunal a quo, prossegue aí para a cobrança do imposto.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 92.02.15. — Benjamim Rodrigues (Relator) — Carlos Al-
berto Pereira Gouveia Horta do Valle — João José Coelho
Dias. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Imposto de transacções. Infracções ao Código de Imposto de
Transacções. Prescrição do procedimento. Regime concre-
tamente mais favorável.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O regime concretamente mais favorável, de consagração
constitucional - art. 29o no 4 da CRP - e previsto no art. 2o

no 4 do Código Penal é válido e tem aplicação não só
em sede criminal, transgressional ou contravencional mas
também no âmbito das contra-ordenações.

II — Às transgressões ao Código de Imposto de Transacções,
cometidas, naturalmente antes da entrada em vigor do
Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras
( RJIFNA ) equiparadas a contra-ordenações por força
do art. 3o do Dec.lei 20-A/90 que aprovou aquele regime,
é aplicável o prazo de prescrição mais curto, de acordo
com o disposto no art. 27o do Dec.lei 433/82 ”ex vi”
do no 2 do art. 4o do RJIFNA.

III — A tal não obsta o disposto nos arts. 2o e no 2 do art. 5o

do Dec.lei 20-A/90, sob pena de inconstitucionalidade
material destas normas, face ao disposto no no 4 do
art. 29o da Constituição da República e Acórdão do Tri-
bunal Constitucional no 150/94 de 2/8/94 in DR I sé-
rie A - no 75 de 30/3/94 que declarou com força obri-
gatória geral a inconstitucionalidade daquelas normas se
interpretadas no sentido impeditivo do regime concreta-
mente mais favorável.
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Recurso n.o 5 102. Recorrente: Fábrica de Bolachas, Biscoitos e Cho-
colates Favorita, Lda. Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Juiz
Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Fábrica de Bolachas, Biscoitos e Chocolates Favorita Lda., com
sede na Rua de Penha de França no 15 em Lisboa, inconformada
com a sentença condenatória do Tribunal Tributário de 1a instância
de Lisboa em processo de transgressão pela prática da infracção pre-
vista e punida pelos arts. 41o alín. a) e 105o do Código Imposto de
Transacções, veio interpor recurso ”per saltum” para este Supremo
Tribunal cujas alegações apresentam o seguinte quadro conclusivo:

- Verifica-se um caso de litispendência entre o processo em curso
e o processo 3534 a correr termos na 2a Secção do 8o Juízo do Tribunal
de 1a instância das Contribuições e Impostos;

- a sociedade foi citada para a acção do processo 3534 antes de
ser citada para a presente acção;

- é no presente processo que deve ser deduzida a litispendência,
que leva à absolvição do pedido;

- o prosseguimento do recurso não está dependente da prestação
de caução, dado que a sociedade R., não tem meios económicos para
tal.

Contra-alegou o Representante da Fazenda Pública concluindo que
deve a petição de recurso ser indeferida condenando-se a recorrente
nas custas.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-
tido de que deve conhecer-se da excepção de litispendência por ser
de conhecimento oficioso (arts. 494o e 495o do CPC aplicáveis ”ex
vi” dos arts. 1o parágrafo único alín. c) do CPCI e 1o parágrafo único
do Código Processo Penal).

Entre o processo de transgressão fiscal com vista ao conhecimento
da infracção e o processo de execução fiscal com vista à cobrança
coerciva do imposto devido cuja falta de pagamento atempado fez
surgir aquela infracção está excluída, pela própria natureza das coisas,
a possibilidade de existência de litispendência.

Trata-se de dois processos de natureza diferente, em penal e outro
civil, o primeiro destinado à verificação dos pressupostos necessários
à aplicação de uma pena, enquanto o segundo visa a cobrança coerciva
de certo crédito.

Conclui pela improcedência do recurso.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
a) A ré encontra-se colectada em contribuição industrial grupo A

pela Repartição de Finanças do 17o Bairro Fiscal de Lisboa.
b) Em 31/8/83 requereu a regularização da sua situação tributária

ao abrigo do Dec.lei 135/83 de 19/3, cuja dívida de imposto de tran-
sacções referente a 1981 e 1982 era de 82.920.231$00.

c) Pagou atempadamente as 15 primeiras prestações das 48 em
que a referida dívida foi repartida.

d) Em 31/12/84 não pagou a 16a prestação.
e) A ré pagou a multa de 11.250.000$00 nos termos do art. 2o

alín. a) do Dec-lei 135/83 de 19/3.
Com estes factos integradores da infracção ao art. 105o do CIT

foi a acusação julgada procedente e foi a ré, ora recorrente, condenada
na multa de 155.550.000$00.
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Não se conformando com a sentença a ré interpôs recurso nos
termos dos arts. 254o e segs. do CPCI apresentando de imediato a
respectiva motivação constante de fls. 34 e 35.

Como claramente resulta da peça das alegações, a recorrente nem
uma só palavra refere contra a sentença condenatória nem quanto
aos fundamentos em que assentou a decisão.

Limitou-se a dizer que na 2a Secção do 8o Juízo do Tribunal de
1a instância das Contribuições e Impostos havia sido distribuído o
processo no 3534 e que havia sido citada para a acção ”antes de ser
citada para a presente acção”.

Que, por isso, se verifica um caso de litispendência e que é no
presente processo que deve ser deduzida a litispendência que leva
à absolvição total do pedido.

Como se vê, o presente recurso, tal como vem delimitado pela
recorrente, esgota-se na invocada questão da litispendência que, nos
termos dos arts. 493o e 494o no 1 alín. g) do CPC como excepção
dilatória que é, obsta a que o Tribunal conheça do mérito da causa
e dá lugar à absolvição da instãncia ou à remessa do processo para
outro Tribunal.

Sucede, porém, que o longo tempo decorrido sobre a prática das
infracções dos autos legítima que se coloque a questão de saber se
no caso procede a extinção do procedimento por prescrição que con-
fere maiores garantias à arguida e por isso logra prioridade de co-
nhecimento que em sede penal é oficioso e tem sobre aquela outra
excepção precedência lógica.

Vejamos então a questão da prescrição do procedimento.
Como resulta do auto de notícia, da acusação e da sentença re-

corrida a arguida, ora recorrente, foi acusada e condenada pela prática
de transgressões p. e p. pelo art. 105o do Código do Imposto de
Transacções por dívida de imposto de transacções referente a 1981
e 1982.

Em 31/8/83 requereu a regularização tributaria ao abrigo do
Dec.lei 135/83 de 19/3.

Em 31/12/84 deixou de pagar a 16a das prestações enm que o imposto
em dívida foi repartido.

Nos termos do no 5 do art. 2o do Dec-lei 135/83 se o contribuinte
não pagar qualquer das prestações no prazo do seu vencimento, o
processo de transgressão seguirá imediatamente seus termos. Foi o
que sucedeu.

Segundo o disposto no art. 41o alín. a) conjugado com o art. 26o

alín. a) do CIT o imopsto liquidado deverá ser entregue na Tesouraria
da Fazenda Pública da área do estabelecimento que tenha efectuado
as transacções nos três meses seguintes aquele em que essas tran-
sacções se tiverem realizado, por meio de guia, em triplicado, pro-
cessada pelos contribuintes.

No caso dos autos, temos que a consumação das últimas infracções
se situam no termo do mês de Março de 1983, uma vez que o imposto
de Dezembro de 1982 deveria ter sido pago nos três meses seguintes
(art. 41o alín. a) do CIT).

Tenha-se presente que o segundo o art. 6o do citado Dec.lei 135/83
a apresentação do requerimento para efeitos do art. 2o do mesmo
diploma suspende os prazos de liquidação e de prescrição dos impostos
até à data em que poderia ser paga a última prestação, não abrangendo,
obviamente, o prazo de prescrição do procedimento.

Significa que terá de atender-se ao prazo de prescrição previsto
no art. 115o do CPCI, confrontado com o regime concretamente mais
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favorável decorrente da aplicação ao caso vertente, do art. 29o no 4
da CRP, art.2o no 4 do Código Penal e Dec-lei 433/82, com a entrada
em vigor do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras
(RJIFNA) aprovado pelo Dec.lei 20-A/90 de 15 de Janeiro, com a
limitação do art. 120o no 3 do Código Penal.

Segundo o art. 3o do Dec.lei 20-A/90, todas as transgressões fiscais
tipicamente descritas a que é (era) aplicável o CPCI, desde que os
factos nelas previstos não sejam subsumíveis aos tipos de ilícito de
mera ordenação social previstos no RJIFNA, são equiparadas a con-
tra-ordenações e passam a reger-se pelas normas previstas daquele
diploma e do regime por este aprovado.

Regime jurídico que é aplicável a todos os impostos, contribuições
parafiscais e demais prestações tributárias segundo o art. 1o da
Lei 89/89 de 11/9 que autorizou o Governo a legislar em matéria
de infracções fiscais (Dec.lei 20-A/90).

A situação dos autos, traduzida na falta de entrega do imposto
nos prazos legais, encontra correspondência no art. 32o do RJIFNA,
que prevê a contra-ordenação pela falta de entrega de valores nos
Cofres do Estado no prazo legal.

É-lhe, pois, aplicável a lei quadro das contra-ordenações
— Dec.lei 433/82, de 27/10 — por força do art. 4o no 2 do RJIFNA
que em matéria de prescrição do procedimento e de acordo com
o previsto no art. 27o consagra um regime mais favorável do que
o previsto no art. 115o do CPCI.

Assim, em vez de cinco anos previstos no CPCI, aplicar-se-á o
prazo do art. 27o que é de dois anos se se trata de contra-ordenações
a que seja aplicável coima superior a 100 contos ou de um ano nos
restantes casos.

O art. 2o e o no 2 do art. 5o do Dec.lei 20-A/90 ao proibirem
a aplicação retroactiva do RJIFNA às transgressões fiscais não adua-
neiras cometidas antes da entrada em vigor do novo regime estão
feridos de inconstitucionalidade material, como aliás se defende na
jurisprudência deste STA e no Acórdão do Tribunal Constitucional
no 150/94 de 2/8 publicado no DR I série A no 75 de 30/3/94 pág. 1561
que julgou com força obrigatória geral a inconstitucionalidade da-
quelas normas ”interpretadas no sentido de visarem impedir a aplicação
da nova lei ainda que mais favorável (ao infractor) às infracções fiscais”
que o RJIFNA ”desgraduou em contra-ordenações”.

Em conformidade com o princípio de aplicação retroactiva do re-
gime concretamente mais favorável, temos de concluir que, não tendo
ocorrido nenhum acto de suspensão da prescrição no caso dos autos,
mesmo levando em conta eventuais actos interruptivos, o procedi-
mento judicial que era de dois anos há muito se encontra prescrito
face ao disposto no art.120o no 3 do Código Penal.

Termos em que se acorda em declarar extinto o procedimento
por prescrição, conceder provimento ao recurso e revogar a sentença
recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Abílio Bordalo (Rela-
tor) — Castro Martins — Coelho Dias — Fui presente, António Mota
Salgado.
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Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. apenas
tem competência para conhecer dos recursos directamente
interpostos dos tribunais tributários de 1a instância quan-
do estes tenham por exclusivo fundamento matéria de
direito.

2 — Não está nesse caso a situação em que divergiam como
data de apresentação da p. inicial a indicada na sentença
e nas alegações de recurso aquando nesta se considere
a interveniência de um pedido de revisão de petição inicial
naquele não levado em conta.

Recurso n.o 12.163, em que são Recorrente José Tomé Gonçalves
Dantas e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o
Exm.o Cons.o Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I. José Gonçalves Dantas, contribuinte n.o 148121217, com os sinais
dos autos, dizendo-se inconformado com o despacho, de 89.04.06,
do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto (2o Juízo) que lhe
rejeitou liminarmente a oposição à execução fiscal, que para cobrança
de dívida da contribuição predial do ano de 1986 lhe fora instaurada,
sob diversos fundamentos como extemporaneidade e falta de indicação
dos meios de prova, inclusive, a testemunhal, dele recorre directa-
mente para esta Secção de Contencioso Tributário do S.T.A., pedindo
o provimento do recurso e que se ordene o prosseguimento da
oposição.

II. Como fundamentos do recurso alega, em síntese - conclusão
que depois reduziu a uma mera indicação tópica -, que a oposição,
antes apresentada sob a forma de exposição, que foi, porém, mandada
posteriormente aperfeiçoar, foi efectuada em 89.03.13 e que a petição
da oposição foi depois deduzida em 89.03.29, atento o prazo de 8
dias concedido para a referida correcção, aqui repercursão dos do-
cumentos já antes apresentados com a referida exposição.

III. Não houve contra-alegações.
IV. O Exm.o Magistrado do M.o P.o junto deste Supremo Tribunal,

entendendo haver divergência entre o despacho recorrido e nas ale-
gações de recurso quanto à data da apresentação da oposição
(29.3.1989 e 13.3.1989), sustenta não ter o recurso por exclusivo fun-
damento matéria de direito e ser, por isso, este tribunal hierarqui-
camente incompetente para dele conhecer.

V. Com os vistos dos Exm.os Juízes-Adjuntos cabe decidir.
E a primeira tarefa que temos para nos desembaraçar é a que

contende com a solução da questão prévia suscitada pelo Exm.o Ma-
gistrado do M.o P.o, relacionada com a eventual falta de competência
hierárquica deste Tribunal, por lograr de prioridade de conhecimento
sobre as demais questões, como se proclama no art.o 3o da L.P.T.A.
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(”ex vi” do art.o 2o, al. f) do C.P.T. e já havia de instruir-se de outros
preceitos como dos arts.o 45 do C.P.T., 101o, 288o, n.o 1, al. a); 660o,
n.o 1, al. a), 713o e 749o do C.P. Civil).

No art.o 32o, n.o 1, al. b) do ETAF dota-se a Secção de Contencioso
Tributário do S.T.A. de competência para ”conhecer dos recursos
interpostos das decisões dos tribunais tributários de 1a instância com
exclusivo fundamento em matéria de direito”, resultando, por seu
lado, do art.o 41o, n.o 1, al. a) do mesmo ETAF que essa competência
para conhecer dos recursos cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância
quando eles tenham por fundamento matéria que não seja exclusiva
de direito, ou seja, portanto, matéria de facto. E o critério jurídico
emergente de várias disposições legais (cfr., entre outras, as dos
arts.o 511o, n.o 1, 653o, 655o, n.o 1, 659o, 657o, 646o, n.o 4, 722o, ns.o
1 e 2 e 729o , n.o 2 do C.P. Civil), para determinarmos se estamos
perante uma questão jurídica ou de uma questão de facto, passa por
saber se o recorrente faz apelo, na sua causa de pedir do recurso,
- independentemente da pertinência, merecimento ou acerto jurídico
para a sua solução (que se situam fora desse âmbito por serem de-
corrência do princípio dispositivo da parte) - a normas ou princípios
jurídicos que tenham sido pretensamente violados na sua determi-
nação, interpretação ou aplicação, ou se, ou também, à consideração
de quaisquer factos materiais ou ocorrências da vida real (fenómenos
da natureza ou manifestações concretas da vida, mesmo que do do-
mínio do espírito ou da vontade) cujo conhecimento implique a ela-
boração de qualquer juízo probatório que não se contenha na com-
petência funcional de um tribunal de revista (ou seja não se resolva
por uma contestação sobre se houve ofensa duma disposição legal
expressa que exija certa espécie de prova para a existência de um
facto ou que fixe a força de determinado meio de prova, - art.o 722o,
n.o 2 do C.P. Civil -, casos em que a questão se reduz ”prima facie”
a uma aplicação da lei e só decorrentemente uma fixação conse-
quencial de factos), pois, neste caso, a competência caberá já não
ao tribunal de revista (art.o 21o n.o 4, mas ao Tribunal Tributário
de 2a Instância por força do art.o 41o, n.o 1, al. a) do E.T.A.F.).

A identificação dos fundamentos de recursos colhe-se da análise
das conclusões das alegações por ser nelas que o recorrente tem de
condensar as causas de pedir que tenham susceptibilidade jurídica
para, na sua óptica, determinar uma solução da causa diferente da
ditada na decisão recorrida.

No caso ”sub judice”, o que se constata é que enquanto a sentença
recorrida fixa como data da entrada a de 89.03.29, o recorrente aponta
como data da apresentação da oposição a de 89.03.13, embora, é
certo, por efeito repriotivatório da satisfação de pedidos de aper-
feiçoamento que foram dirigidos e satisfeitos, naquela não conside-
rados. Estamos manifestamente perante um quadro de referência tem-
poral a ser precisado com recurso a meios de prova e a serem con-
siderados dentro de um juízo probatório, de livre comunicação, a
ser efectuado por um tribunal não limitado aos meios de prova in-
dicados no art.o 722o n.o 2 do C.P. Civil. Existe, pois, uma questão
probatória atinente a matéria de facto a resolver fora dos quadros
de competência de um tribunal de revista e que aí no caso o Tribunal
Tributário de 2a Instância.

VI. Destarte, atento todo o exposto, acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário do S.T.A. em julgá-lo hierarquicamente
incompetente para conhecer do recurso, sendo competente para tanto
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o Tribunal Tributário de 2a Instância e podendo o recorrente lançar
mão da faculdade apontada no art.o 47o do C.P.T.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de 40% e taxa de justiça
de 15.000$00.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — Agostinho
Castro Martins. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Despacho de extinção do procedimento judicial. Falta de fun-
damentação de facto e de direito. Anulação.

Doutrina que dimana da decisão:

Se do despacho que julgou extinto o procedimento judicial
não se descortinam quais as razões de facto e de direito
que presidiram a tal decisão, deve o mesmo ser anulado
para nova prolação de decisão por parte do Tribunal “a
quo” com a indispensável fundamentação.

Recurso No 13 802. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Esque-
ma - Centro de Estudos e Equipamentos Industriais, Lda.; Relator:
Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Nos presentes autos de transgressão contra Esquema - Centro de
Estudos e Equipamentos Industriais Lda., inconfomado com o des-
pacho que julgou extinto o procedimento judicial, o Representante
da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tributário de 1a instância do
Porto, veio interpor recurso “per saltum” para este Supremo Tribunal
de cujas alegações se extrai o seguinte quadro conclusivo:

1 – Do art. 2o e do no 2 do art. 5o do Dec.lei 20-A/90 de 15 de
Janeiro, que aprovou o Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não
Aduaneiras, resulta que este diploma só se aplica aos factos praticados
depois da sua entrada em vigor, mesmo relativamente às normas de
natureza processual.

2 – Foi propósito do legislador do novo regime manter em vigor,
na sua integralidade, o direito contravencional anterior ao início da
sua vigência, sem discriminação entre as normas mais favoráveis ao
arguido.

3 – Tal consagração da irretroactividade das normas contra-orde-
nacionais não fere o disposto no no 4 do art. 29o da CRP.

4 – Na verdade, a retroactividade a que tal preceito se refere abrange
apenas a matéria criminal e não o direito das contra-ordenações que
tem diferente natureza - em particular, pela ausência de fundamen-
tação ético-jurídica das respectivas sanções - do direito penal pro-
priamente dito.
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5 – Por outro lado, o art. 3o do Dec.lei 433/82 nunca poderia ser
aplicado à situação “sub judice”.

6 – Primeiro, porque o próprio Regime Jurídico das Infracções Fis-
cais Não Aduaneiras só manda aplicar subsidiariamente a I parte
do Dec.lei 433/82 em que aquela norma figura, bem como o próprio
princípio da subsidiariedade do direito penal.

7 – E, no caso vertente, o legislador teve a preocupação de regular
exaustivamente o âmbito da eficácia da lei nova.

8 – Logo, não há verdadeira lacuna da lei a ser suprida pelo regime
geral das contra-ordenações.

9 – Segundo, porque o art. 3o do Dec.lei 433/82 aplica-se apenas
à sucessão de contra-ordenações. Do mesmo modo, o art. 32o do
Dec.lei apenas se aplica à fixação do regime substantivo das actuais
contra-ordenações e não à sucessão de transgressões com contra-or-
denações ou às primeiras.

10 – A haver lacuna, ela deveria, pois, ser preenchida nos termos
do no 1 do art. 297o do Código Civil - através da aplicação do prazo
mais curto a partir da entrada em vigor da lei nova, salvo se segundo
a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar - e nunca
pelo art. 3o do Dec.lei 433/82.

11 – Não há lugar a qualquer aplicação subsidiária do regime geral
das contra-ordenações e, por força deste, do direito penal, uma vez
que não existe qualquer lacuna do Dec.lei 20-A/90 a ser preenchida.

12 – Não se aplicam, pelas razões já apontadas, outras normas do
Código Penal, invocadas na sentença recorrida, em particular o no 3
do art 120o.

Termina dizendo que deve, por tudo isto, ser revogada a sentença
recorrida prosseguindo o processo de transgressão já que a sentença
viola o art. 2o e o no 2 do art. 5o do Dec.lei 20-A/90.

Não houve contra-alegações.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de que o
despacho recorrido deve ser anulado já que não estabelece qualquer
matéria de facto que suporte a decisão de direito.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Da análise dos autos apura-se o seguinte:
- Em 31/8/87 foi levantado o auto de notícia com que se iniciaram

os presentes autos de transgressão contra a Soc. Esquema - Centro
de Estudos e Equipamentos Industriais, Lda. com estabelecimento
na Rua do Almada 494 - Porto a quem foi impugnada a prática de
infracção prevista na alín. a) dos arts. 25o, 26o e 41o e punida pelo
art. 105o todos do Código do Imposto de Transacções.

- Em 11/10/91, o M.mo Juiz proferiu o seguinte despacho: “Julgo
extinto o procedimento judicial - arts. 29o no 4 da CRP; 2o no4 do CP
e art. 28o do Dec.lei 433/82 de 27 de Outubro”.

É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
Como é sabido, são as conclusões das alegações que definem e

delimitam o âmbito do recurso.
Delas resulta claramente que o recorrente centra toda a sua ar-

gumentação na invocação e interpretação do “art. 2o e do no 2 do
art. 5o do Dec.lei 20-A/90 de 15 de Janeiro” fazendo supor que o des-
pacho recorrido se baseou em tais normativos e no RJIFNA.

O mesmo se diga relativamente aos arts. 3o do Dec.lei 433/82,
297o do Código Civil e 120o no3 do Código Penal.

Na parte final das mesmas alegações refere-se expressamente que
“a sentença” (em vez de despacho) violou o art. 2o e o no 2 do art. 5o
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do Dec.lei 20-A/90 inculcando a ideia de que tais dispositivos foram
objecto de aplicação do despacho sob recurso o que, na verdade,
não sucedeu.

Dir-se-ia que, do confronto da alegação com o teor do despacho
recorrido este não é atacado pelo recorrente daí podendo extrair-se
a conclusão de que o recurso não pode proceder.

Mas a simples leitura do despacho sugere-nos ou impõe-nos que
se suscite a questão da sua fundamentação de facto e de direito.

Textualmente, o despacho recorrido esgota-se na seguinte asserção:
“Julgo extinto o procedimento judicial - arts. 29o no 4 da CRP; 2o no 4
do CP e art. 28o do Dec. lei 433/82, de 27 de Outubro”.

É manifesta a total ausência de fundamentação de facto uma vez
que do mesmo despacho não se vislumbram quaisquer razões de facto
que suportem a decisão da extinção do procedimento judicial.

São várias as circunstâncias que, em abstracto, podem servir de
fundamento ou causa de extinção do procedimento judicial (art. 115o

do CPCI), sendo certo que no caso vertente não faz a mínima alusão
a qualquer delas nem se explicitam razões fácticas conducentes a
tal decisão.

O que se sabe é que os arts. 29o no 4 da CRP e 2o no 4 do Cód.
Penal têm a ver com a aplicação do regime concretamente mais fa-
vorável no domínio da sucessão de leis.

O auto de notícia foi levantado por eventual infracção a normas
do Código do Imposto de Transacções, lei vigente ao tempo da ocor-
rência dos factos.

Não se refere, no entanto, no despacho recorrido nenhuma lei
ou disposição legal sucessiva e que, no confronto com as normas
que se dizem infringidas no auto de notícia, legitime se coloque a
questão da aplicação de umas ou de outras, de acordo com o princípio
do regime mais favorável, de consagração constitucional, que só pode
aplicar-se quando duas leis penais sucessivas no tempo visem a mesma
situação em abstracto.

Ou seja, do despacho não consta qualquer menção à lei ou nor-
mativo cujo regime concretamente mais favorável ao agente que é
suposto ter pesado na prolacção da decisão da extinção do pro-
cedimento.

Conhecendo-se no auto de notícia a lei antecessora e não se sabendo
qual disposição legal é a sucessora torna-se inviável a aplicação do
regime concretamente mais favorável.

Embora pareça subtender-se que se elegeu a prescrição pela única
referência feita a um preceito que versa sobre a interrupção da pres-
crição (art. 28o do Dec.lei 433/82, mas não sobre a prescrição, há
que reconhecer e concluir que no despacho recorrido falta menção
expressa ao tipo legal de causa de extinção do procedimento.

O despacho em questão é omisso quer quanto à fundamentação
de facto quer quanto à fundamentação de direito, gerando a sua
anulação (cfr. arts. 135o do CPCI, 450o do CPP de 1929, art. 158o

e 666o no 3 do CPC ex vi dos arts. 1o parágrafo único do CPCI e
art. 1o do CPPenal de 1929 aplicável por força do art. 7o do
Dec.lei 78/87 de 17 de Fevereiro que aprovou o “novo” Código de
Processo Penal).

Esta situação impede este Supremo Tribunal de emitir pronúncia
sobre o objecto do recurso, tal como vem configurado pelo recorrente,
o que exige previamente do Tribunal “a quo” a prolação de novo
despacho com a indispensável motivação de facto e de direito.
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Face ao exposto, e tendo presente o disposto nos arts. supramen-
cionados com as devidas adaptações, acorda-se em conceder provi-
mento ao recurso, mas por outros fundamentos, anulando-se a decisão
recorrida para que, em conformidade com o ora decidido se proceda
a novo julgamento de facto e de direito.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Abílio Bordalo (relator) — Er-
nâni Figueiredo — José Jesus Costa. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Indeferimento liminar. Contribuição Autárquica. TLP, S. A.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O indeferimento liminar, por manifesta improcedência,
só é de aceitar quando em análise não aprofundada for
patente, notório, que a pretensão do autor nunca poderá
proceder.

II — Na censura sobre a decisão de indeferimento liminar,
o tribunal de recurso deve quedar-se pela análise dos
fundamentos invocados.

III — Não é caso de indeferimento liminar quando se suscite
a questão de isenção dos TLP, S. A., da Contribuição
Autárquica com base em diversos fundamentos que exi-
gem aprofundado estudo da matéria.

Recurso n.o 14.150, em que são Recorrente Telefones de Lisboa e
Porto (TLP), S. A. e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi
Relator o Exm.o Cons.o Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Telefones de Lisboa e Porto (TLP), SA, dizendo-se inconfor-
mados com o despacho, de 91.11.13, do Mm.o Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa (5o Juízo), que lhes indeferiu li-
minarmente a petição inicial da impugnação judicial que deduziram
contra a liquidação da contribuição autárquica relativa ao ano de
1990, efectuada pela Repartição de Finanças de Sintra - 2a (Algueirão)
e referente ao prédio urbano inscrito na respectiva matriz sob o
n.o U-02958 da freguesia de Montelavar com fundamento, em síntese,
na ilegalidade traduzida no facto da mesma ofender o seu direito
à isenção da contribuição predial de que também estava isenta, dele
recorre para esta Secção de Contencioso Tributário deste Supremo
Tribunal, pedindo a sua revogação e a baixa dos autos à 1a Instância
a fim do representante da Fazenda Pública ser notificado para se
pronunciar, seguindo-se os ulteriores termos legais.
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II. Em síntese das razões desenvolvidas no seu discurso alegatório
como fundamento do seu inconformismo com o decidido, formulou
a recorrente as seguintes proposições conclusivas:

”a) A petição inicial da impugnante não enferma de vícios que
possam levar a considerá-la inepta, como dispõe o art.o 193o, n.o 2
do Código de Processo Civil.

b) O disposto na 2a parte da alínea c) do n.o 1 do art.o 474o do
mesmo diploma não pode ser aplicado à questão ”sub judice” pois
conhecer da norma, implica conhecer da matéria controvertida da
qual não resulta, de modo algum, ou sequer aproximadamente, à
evidência que não pode proceder.

c) Não se pode considerar a petição inepta pois o representante
da Fazenda Pública terá de ser chamado à lide antes de qualquer
decisão.

d) Foram violados o art.o 3o do Código de Processo Civil, aplicado
ex vi art.o 2o, a. f), do Código do Processo Tributário e, consequen-
temente, o art.o 131o do mesmo diploma”.

IV. O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste Supremo Tribunal,
emitiu parecer no sentido de que o recurso merece provimento.

V. Com os vistos dos Exm.os Juízes-Adjuntos cabe decidir.
1. Em exame neste Supremo Tribunal está, pois, um despacho do

Tribunal Tributário de 1a Instância que indeferiu liminarmente a pe-
tição inicial da impugnação judicial da liquidação da contribuição
autárquica deduzida pelos Telefones de Lisboa e Porto (TLP), SA,
sob invocado fundamento de que a pretensão de anulação do imposto
não poderia proceder, por não existir a alegada ilegalidade de ofensa
do direito de isenção da contribuição autárquica que cedera ao tributo
da contribuição predial de que a impugnante se achava isenta.

2. Estamos, pois, perante um exame liminar do processo e dos
respectivos fundamentos (causas de pedir) que tem por escopo evitar
o prosseguimento inútil da lide ou o seu saneamento inicial, limi-
tando-a aos aspectos úteis.

Esta natureza da decisão judicial traz implicados consigo dois co-
rolários imediatos. Um, é o de que, tratando-se de um exame liminar,
inicial, do processo, ele deverá quedar-se por uma exigência de ma-
nifesta improcedência da pretensão formulada ao tribunal no tocante
à sua viabilidade jurídica.

Só quando for patente, manifesto, notório, isento de dúvida, em
análise não aprofundada, que a pretensão do autor, em face dos factos
por ele articulados, nunca poderá proceder, é que se poderá (deverá)
indeferir liminarmente a petição com fundamento na segunda parte
da alínea a) do art.o 474o do C.P. Civil e 131o do C.P. Tributário
(”ex vi” do seu art.o 2o , al. f)).

É remédio, portanto, a ser ministrado com extrema cautela e par-
cimónia, não se vá notar um ente que tem, pelo menos, uma discutível
possibilidade de sobrevivência. Trata-se de posição continuamente
reafirmada pela jurisprudência dos Supremos Tribunais (cfr. Ac. R.
Porto, 81.10.15, in BMJ 310-336 e, entre muitos outros, do S.T.A.,
de 93.11.24, in Rec. 16077 e 94.12.07, in Rec. 17953).

3. O outro corolário a ter em conta é o de que o conhecimento
do tribunal superior se deverá também confinar, na censura sobre
a decisão do indeferimento liminar -, pela análise dos fundamentos
da decisão recorrida, não podendo entrar na apreciação de outros
que não foram fixos em conta na pronúncia efectuada pelo tribunal
de 1a instância e de que pudesse eventualmente advir a rejeição liminar
da mesma petição inicial, mesmo que atinentes a outros motivos.
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4. Escudou-se o último juiz, para se determinar pela constatação
de estar perante uma situação em que seria evidente não poder a
pretensão de anulação da contribuição autárquica vir a proceder, no
entendimento de não haver nenhuma norma que concedesse a isenção
do tributo em causa aos TLP, pelos prédios urbanos de que são pro-
prietários, quer mo Cód. da Cont. Autárquica, quer mo E.B. Fiscais
e de tal existência expressa do respectivo benefício ser reclamada
pelo princípio da legalidade tributária, consagrado no art.o 106o do
C.P.C. e, ainda finalmente, no facto de, sendo a contribuição au-
tárquica um imposto novo diferente da contribuição predial não se
poder sustentar a manutenção da isenção de que esta antes beneficiava.

E em seu abono abonou até a autoridade doutrinária de um anterior
acórdão deste Supremo Tribunal, de 91.07.03, in Rec. 13.412.

Pese embora a orientação jurisprudencial, sendo unânime larga-
mente maioritária, tomada por este Supremo Tribunal, sobre a matéria
nem, por isso, se vê fundamento legal para sufragar uma tese de
imediato indeferimento da petição inicial pela evidência da impro-
cedência da pretensão deduzida perante o tribunal. Em primeiro lugar,
há-de entender-se que as soluções jurisprudências não alcançam (por
regra, e aqui não nos situamos dentro de qualquer excepção) outro
sentido prático-jurídico que não seja o de mera solução concreta ju-
rídica para o também concreto caso controvertido trazido ao seu co-
nhecimento. Não pode, por isso, vir aí buscar-se argumento no sentido
da evidenciação da manifesta inviabilidade da pretensão que tem,
sempre, de ter por experiência o quadro legal normativo em que
deve ser apreciada a questão.

Por outro lado, resultando a decisão judicial sempre desse quadro
normativo, de que é uma explosão de mera aplicação, é sempre con-
figurável a admissibilidade de uma doutra diferente aplicação no caso
concreto. Não deve, por isso, tranca-se já de imediato tal possibilidade
criativa do direito.

A possibilidade do quadro normativo, abstractamente aplicável, po-
der ser definido em novos termos, pelos instrumentos de interpretação
do direito, de que o tribunal lança mão, não corresponde a qualquer
hipótese absurda ou até só inverosímil.

De resto, os termos de coerência argumentativa com que o re-
corrente defende os seus pontos de vista são expressão, pelo menos,
da existência de uma dívida limite sobre se o legislador não terá
querido manter uma isenção, embora expresso acorda-se em lingua-
gem indicativa da externação de um ”mimus valuere”.

Por último, perfilhando-se diferentes teses, abstractamente admis-
síveis, sobre a definição do direito (sendo até que uma delas, di-
versamente da maioritária, teve já alguma aplicação pública - cfr. nota
de vencido do Exm.o Juiz Conselheiro Jesus Costa in Rec. 13343,
in AD 366-765 e segs.) não deve o juiz fazer uma rejeição liminar
excludente mas antes permitir que o desenvolvimento da lide propicie
a definição da situação concreta, dando possibilidades de contribuição
ao contraditória e até à doutrina que nele pode intervir directamente
com junção de pareceres (cfr. art.o 542o do C.P. Civil).

Temos, portanto, de concluir não ser caso de manifesta impro-
cedência aquele sobre que se pronunciou o senhor juiz. Por isso se
impõe a revogação do decidido.

VI. Destarte, atento todo o exposto, acordam os Juízes desta Secção
de Contencioso Tributário em conceder provimento ao recurso e re-
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vogar o despacho recorrido que deverá ser substituído por outro que
não seja de indeferimento liminar com base nos mesmos fundamentos.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — José Jesus Costa. — Fui pre-
sente, Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Oposição a execução fiscal. Dívida exequenda. Ilegalidade da
liquidação. Erro nos pressupostos de facto. Fixação da ma-
téria colectável. IVA. Impugnação judicial. Fundamento da
oposição. Duplicação de colecta.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A ilegalidade da liquidação da dívida exequenda por erro
sobre os pressupostos de facto na fixação da matéria co-
lectável — e, consequentemente, de colecta — de IVA
dos anos de 1987 e 1988 pode fundamentar impugnação
judicial, mas não constitui fundamento admissível de
oposição a execução fiscal, por não caber na previsão
da al. a) do art.o 176.o do CPCI [ou, hoje, na al. a)
do n.o 1 do art.o 286.o do CPT] e o seu conhecimento
em sede de oposição estar até expressamente vedado pela
al. g) daquele art.o 176.o [hoje pela al. h) e, a contrário
sensu, pela al. g), ambas do n.o 1 do art.o 286.o do CPT).

2 — Nos termos quer do art. 85.o, § único, do CPCI, vigente
até 1-7-91, quer, hoje, do art 287.o, n.o 1, do CPT, é
requisito essencial da figura da duplicação de colecta que
se encontre paga a primeira colecta.

Recurso n.o 14.610. Recorrente: Abílio Gomes Alves; Recorrida: Fa-
zenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:

1. Abílio Gomes Alves, residente em Alter do Chão, deduziu em
23-1-91 oposição à execução fiscal contra ele instaurada para cobrança
de IVA, respectivos juros compensatórios e agravamento (em con-
sequência de indeferimento de reclamação), no valor total de
1.713.524$00, liquidado pela Repartição de Finanças de Alter do Chão
em relação aos anos de 1987 e 1988.

Com vista a obter a anulação dessa liquidação e a consequente
extinção da execução, invocou o fundamento da al. f) do art.o 176.o
do CPCI (duplicação de colecta).

A oposição foi julgada improcedente por sentença do Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância de Portalegre de 23-4-91 (fls. 49-50), da qual
o oponente interpôs recurso para o Tribunal Tributário de 2.a Ins-
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tância, que por Acórdão de 19-11-91 (fls. 64-65) lhe negou provimento
mantendo a decisão recorrida.

É deste aresto que vem o presente recurso, interposto pelo opo-
nente, que em remate e complemento da sua minuta (fls. 102 e 109)
oferece as seguintes conclusões:

a) O recorrente, com referência aos meses de Agosto, Outubro,
Novembro e Dezembro de 1987 e Maio de 1988 não realizou tran-
sacções sujeitas a IVA e daí nada ter declarado perante a respectiva
repartição de finanças.

b) Apesar disso, com base apenas em presunções, sem elementos
factuais que servissem de suporte, foram-lhe fixados valores sujeitos
a IVA com referência àqueles meses e foi penalizado com multa
por falta de indicação dos elementos em causa.

c) Daí a dedução de oposição com fundamento em duplicação
de colecta já que, tendo o recorrente pago no tocante aos restantes
meses daqueles anos — 1987 e 1988 — o devido pelas transacções
levadas a cabo, a fixação de valores quanto a transacções não efec-
tuadas nos meses referidos traduz-se em duplicação de colecta.

d) Não tendo dado provimento ao recurso o douto acórdão re-
corrido violou os art.os 286.o, n.o 1, al. f), e 287.o do CPT, na medida
em que dispunha de elementos para concluir pela verificação de du-
plicação de colecta.

e) Como não o fez, deve ser revogado.
A Fazenda Pública contra-alegou sustentando não merecer o re-

curso provimento e dever confirmar-se o acórdão recorrido.
Nesse mesmo sentido é o parecer do M.o P.o, que entende não

se poder dar por verificada a invocada duplicação de colecta.
2. A instância julgou provado apenas que contra o ora recorrente

se instauraram na Repartição de Finanças de Alter do Chão várias
execuções fiscais para cobrança de um total de 1.713.524$ de IVA
dos anos de 1987 e 1988.

3. Como vimos, o recorrente discorda do Acórdão do Tribunal
Tributário de 2.a Instância apenas na medida em que este julgou
improcedente a alegação de duplicação de colecta que ele invocara
como fundamento de oposição a execução fiscal.

3.1. É certo que nas conclusões complementares, que ofereceu a
fls. 109, o recorrente invoca também como violados os art.os 19.o,
n.o 2, 21.o, n.o 1, alíneas a) e b), 26.o, n.o 1, 28.o, n.o 1, al. a), 93.o,
al. d), e 96.o do CIVA. Mas, para além de não se compreender a
que propósito são aqui chamados à colação os art.os 19.o, n.o 2, 21.o,
n.o 1, alíneas a) e b), 28.o, n.o 1, al. a), e 95.o, al. d) (?), do CIVA,
a invocação daqueles outros preceitos do mesmo diploma só podia
entender-se se o recorrente pretendesse também questionar a lega-
lidade da liquidação da dívida exequenda. Ora tal questão está fora
do âmbito deste recurso porque o recorrente não contraditou mi-
nimamente a pronúncia do acórdão recorrido de que tal fundamento
inadmissível como motivo de oposição.

Na verdade, acerca deste problema escreveu-se nesse aresto: “Alega
ainda o recorrente deste problema que se prendem com a forma
como foi determinado o imposto ora exigido. Trata-se, inquestiona-
velmente, de fundamentos que envolvem a apreciação da legalidade
da liquidação da dívida exequenda, e que tem a sua sede própria
na impugnação judicial, não constituindo motivo de oposição [cfr.
art.o 176.o, al. g), do CPCI, actualmente art.o 286.o/1, al. h), e 236.o
do CPT]”.
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Para se poder reapreciar aqui tal questão era mister que o recorrente
alegasse, no mínimo, que estava errada esta pronúncia do acórdão,
o que ele não fez, certamente por concordar que essa ilegalidade
da liquidação não cabia na previsão da al. a) do art.o 176.o do CPCI
[ou, hoje, na al. a) do n.o 1 do art.o 286.o do CPT] e o seu conhecimento
em sede de oposição estava expressamente vedado pela al. d) daquele
art.o 176.o [hoje pela al. h) e, a contrário sensu, pela al. g), ambas
do n.o 1 do art.o 286.o do CPT].

3.2. Para concluir pela improcedência do alegado fundamento de
duplicação de colecta o acórdão recorrido ponderou que nos termos
quer do art.o 85.o, § único, do CPCI, vigente até 1-7-91, quer, hoje,
do art.n.o 1, do CPT, essa figura “exige para a sua invocação uma
contradição prévia, qual seja a de que se encontre paga por inteiro
a primeira colecta”, o que não acontece no caso, porquanto, “embora
o recorrente o afirme, a verdade é que não fez qualquer prova nesse
sentido, nem tão-pouco dos autos consta tal pagamento, sendo certo
que ninguém melhor que o recorrente estaria em condições de o
demonstrar”.

Contra isto o recorrente limita-se a alegar que nos meses de Agosto,
Outubro, Novembro e Dezembro de 1987 e Maio de 1988 não realizou
transacções sujeitas a IVA e que, tendo pago no tocante aos restantes
meses desse anos o devido pelas transacções que fizera, a fixação
de valores de transacções erradamente presumidas em relação àqueles
cinco meses traduz-se em duplicação de colecta.

Mas esta conclusão está devidamente errada: a ser exacta a premissa
de que houve erro sobre os pressupostos de facto na fixação da matéria
colectável — e, consequentemente, do imposto —, não estaríamos pe-
rante uma duplicação de colecta mas sim perante uma ilegalidade
da liquidação da dívida exequenda. Ora, como vimos, o acórdão re-
corrido decidiu que esta era questão que não se podia discutir em
sede de oposição, pronúncia que, como também vimos no antecedente
capítulo 3.1, o recorrente não atacou neste recurso.

5. Improcedem, assim, os fundamentos do recurso, pelo que se
lhe nega provimento.

Custas pelo recorrente, com procuradoria de quarenta por cento.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Agostinho Castro Martins (re-
lator) — José Jesus Costa. — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta
do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Amnistia. Perdão de penas. Lei no 23/91, de 4 de Julho. Pre-
vidência Social. Falta de apresentação dos boletins de iden-
tificação dos beneficiários.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A amnistia atinge a ilicitude do facto, esquecendo-a, e,
por isso, tanto se reflecte nas infracções já julgadas (am-
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nistia imprópria) como nas não julgadas (amnistia pró-
pria), desde que naquelas ainda haja efeitos a apagar.

II — Em consequência, o trânsito em julgado da decisão con-
denatória não impede a aplicação da amnistia, fazendo
cessar a execução da pena.

III — A falta de apresentação dos boletins de identificação dos
beneficiários da Previdência Social, dentro dos prazos
regulamentares, preenche uma contravenção que está
abrangida pela al. cc) do arto 1o da Lei no 23/91, de
4 de Julho.

IV — O perdão, a que se refere o arto 16o da mesma lei, só
podia ser concedido em relação a certas infracções e pres-
supunha sempre, logicamente, a não aplicação da am-
nistia e o julgamento do arguido.

Recurso no 14.827. Recorrente: Gabriel Alves Sampaio Couto; Re-
corrida Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conso Dr. Benjamim
Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I – Gabriel Alves Sampaio Couto, arguido nestes autos de processo
sumário de transgressão, dizendo-se inconformado com o despacho,
de 92.02.21, do M.tmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Braga, que, indeferindo implicitamente o seu requerimento, de
92.01.06, que merecera a concordância da Fazenda Pública, em que
solicitava a aplicação da lei de amnistia no 23/91, concedeu apenas
o perdão de metade da pena de multa, em que aquele já se achava
condenado por sentença, com trânsito em julgado, dele recorre di-
rectamente para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo, pedindo o provimento do recurso.

II – Em fundamento da sua pretensão expendeu nas suas alegações
diversas razões que sintetizou nas seguintes proposições conclusivas:

1 – O requerente requereu a amnistia da multa constante dos autos,
ao abrigo do disposto na Lei no 23/91, de 4 de Julho.

2 – No âmbito de aplicação daquela lei são consideradas amnistiadas
as multas decorrentes de transgressões anteriores à entrada em vigor
do R.J.I.F.N.A., desde que no conjunto de cédula ou categoria fiscal
não seja superior a 5.000 contos e a obrigação cujo incumprimento
determinou a sua aplicação seja satisfeita e o imposto ou direitos
e demais obrigações e juros de mora porventura devidos sejam pagos
nos 180 dias seguidos contados a partir da entrada em vigor da presente
lei, da notificação da liquidação ou, em caso de litígio, do trânsito
em julgado de sentença decisória.

3 – O trânsito em julgado da sentença que condenou no pagamento
da multa constante dos autos, não era impeditivo da declaração de
amnistia da infracção cometida.

4 – O arto 16o da Lei no 23/91 referida, não era aplicável aos autos.
Outrossim,

5 – Era aplicável o disposto no arto 1o, al. x), no 2.
6 – Houve-se o M.tmo Juiz a quo com violação do citado normativo

ao considerar que o recorrente apenas podia, nas condições dos autos,
beneficiar do perdão do arto 16o da Lei no 23/91,

7 – E, consequentemente, apenas ver perdoada metade da multa,
8 – Quando nenhuma multa haverá o recorrente que pagar.
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III – O M.tmo juiz sustentou o julgado, na base de que a remissão
feita no arto 16o da Lei no 23/91, de 4/7, “para os termos e prazos
previstos no no 2 da alínea x) do arto 1o” inculcaria a convicção de
que o legislador quis restringir a aplicação da amnistia aos casos não
julgados.

IV – Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A – Para denegar o pedido do arguido de concessão da amnistia

e conceder o perdão de metade da pena aplicada, o senhor juiz invocou
o facto de haver já sentença, com trânsito em julgado, o que equivale
a reconhecer que considerou tal circunstância como impeditiva do
benefício da amnistia.

B – Vê-se dos autos de processo ordinário de transgressão:
a) – O arguido Gabriel Alves Sampaio Couto foi acusado, em pro-

cesso sumário de transgressão, de haver tido ao seu serviço nos meses
de Fevereiro, Maio e Agosto de 1986 e Maio de 1987 os trabalhadores
identificados no auto de notícia e de não ter enviado ao Centro Re-
gional de Segurança Social de Viseu os respectivos boletins de iden-
tificação de tais beneficiários da Segurança Social até ao final do
mês em que devia ser entregue a primeira folha de remunerações
que incluísse os mesmos beneficiários, imputando-se-lhe, em conse-
quência, a autoria de quatro contravenções p. e p. pelas disposições
combinadas dos artos 2o e 21o do Decreto-Lei no 275/82.

b) – Por sentença, de 91.01.04, do referido tribunal, o arguido foi
condenado pela prática das referidas contravenções na multa de doze
mil escudos e nas custas do processo.

c) – Por requerimento entregue, em 92.01.06, o arguido veio solicitar
a amnistia da multa em que havia sido condenado, ao abrigo da lei
no 23/91, de 4 de Julho, por ter regularizado a situação que dera
lugar à instauração do processo de transgressão.

d) – As guias remetidas ao arguido para pagamento da multa e
custas foram devolvidas sem que delas conste esse pagamento, ten-
do-lhe sido instaurado o processo de execução apenso para a sua
cobrança.

C – A questão decidenda resume-se a saber se a infracção por que
foi o arguido condenado, por sentença transitada em julgado, mas
cuja pena não foi ainda cumprida, – p. e p. pelos artos 2o e 21o do
DL no 275/82 –, é, não obstante essa condenação, susceptível de be-
neficiar da amnistia decretada sob a al. cc) do arto 1o da Lei no 23/91,
de 4 de Julho, e não sob a al. x), 2o do mesmo artigo, como a qualificou
o arguido e a Fazenda Pública, – e tal porque a infracção cometida
não diz respeito a uma lei fiscal mas sim a uma lei relativa à Segurança
Social –, ou, se, ao invés, por força dessa condenação, apenas pode
beneficiar do perdão, ao abrigo do arto 16o da referida lei, como
entendeu o senhor juiz.

O arto 1o, al. cc) da Lei no 23/91, de 4 de Julho, amnistiou “As
contravenções puníveis com multa cujo limite máximo não exceda
500 contos ou, quando cometidas por negligência, 1000 contos”.

Por seu turno, o arto 16o da mesma lei dispôs-se que “Relativamente
a contra-ordenações ou transgressões fiscais praticadas até 25 de Abril
de 1991, inclusive, é perdoado metade do valor das coimas ou multas
aplicadas, mas não mais de 500 contos ou, quando cometidas por
negligência, 1.000 contos, nos termos e prazos previstos no no 2o

da alínea x) do arto 1o”.
A lei de amnistia é, por natureza, uma lei de excepção. Por isso

a actividade interpretativa a levar a cabo, nos termos do arto 9o do

447

C.Civil, terá de ter em conta tal aspecto, procurando um sentido
que não se afaste dos seus precisos termos, na ponderação de que
a sua excepcionalidade sugere uma certa restrição e a circunstância
de conceder um benefício inculca, por outro lado, um certo favo-
recimento ou ampliação. Nem rigorismo que fruste a vontade de cle-
mência, nem abusivas ampliações que convertam o intérprete em le-
gislador, executando um programa político.

A amnistia é uma providência, geral e abstracta, de clemência le-
gislativa. Os seus efeitos revelam-se, não em ignorar o facto histo-
ricamente acontecido que não pode banir do mundo real, mas em
lhe retirar o desvalor ético-penal, ou seja a sua ilicitude penal, ou
dito de outro modo em a esquecer (cfr. Norberto Costa, Amnistia,
in Dicionário Jurídico da Administração Pública, Coimbra, 1970,
pags. 375). Sendo assim, essa descaracterização penal tanto pode acon-
tecer ainda quando não há sequer procedimento judicial, como quando
se está a exercer tal procedimento, como, finalmente, quando já foi
exercido aquele procedimento e o arguido condenado.

É evidente que os reflexos da lei de amnistia serão diversos con-
soante aquelas situações. Nos dois primeiros casos, a amnistia extingue
pura e simplesmente o procedimento ou obsta ao seu exercício
(artos 126o, no 1 do Cód. Penal; 115o, al. b) do C.P.C.I.; 193o, al. b)
do CPT). No último caso, duas situações diversas podem surgir: ou
a pena já está cumprida e dela não restam quaisquer efeitos que
possam esquecer-se, ou a pena ainda não foi cumprida ou foi-o apenas
parcialmente. Nestas duas últimas hipóteses, a amnistia ainda pode
operar, fazendo cessar precisamente a pena ainda não cumprida ou
os efeitos jurídico-penais ainda latentes (cfr. arto 193o, al. b) do CPT,
que inclui na extinção, por amnistia, do procedimento por contra-
-ordenação em que a coima ainda não esteja paga e o arto 126o do
C.Penal que diz que a amnistia, no caso de já ter havido condenação,
faz cessar a execução tanto da pena principal como das penas aces-
sórias). Fala-se, então, de amnistia imprópria, por oposição à amnistia
própria que abrangeria os casos em que a amnistia actua antes da
condenação (cfr. Cavaleiro de Ferreira, Direito Penal Português, Parte
Geral, Verbo (2), 1980, pags. 500 e Eduardo Correia e Taipa de
Carvalho, Direito Criminal, III, 1980, pags. 5-19).

Do que vai dito, logo se depreende não constituir obstáculo à apli-
cação da amnistia o facto de já ter havido sentença condenatória,
transitada em julgado, dado que ainda há pena de multa e custas
a cumprir.

É caso, então, de perguntar qual será o campo de aplicação do
arto 16o da referida lei de amnistia.

O perdão, a que alude esse arto 16o, apenas abrange os casos em
que as infracções fiscais, no conjunto da cédula ou categoria fiscal,
sejam puníveis com multa superior a 5.000 contos, os factos tenham
ocorrido até 25 de Abril de 1991, a obrigação cujo incumprimento
determinou a sua aplicação seja satisfeita e o imposto ou direitos
e demais imposições e juros de mora sejam pagos nos 180 dias seguidos
contados a partir da entrada em vigor da presente lei, da notificação,
da liquidação ou, em caso de litígio, do trânsito em julgado de sentença
decisória, ou as contra-ordenações que não possam ter-se por am-
nistiadas à luz da citada al. x), 1o.

Dito de forma mais simples, o perdão contemplará apenas aqueles
casos que só não caberão na al. x), 2o do arto 1o da citada lei por
a moldura abstracta da punição da infracção ou infracções ultrapas-
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sarem os limites aqui contemplados e os casos de contra-ordenações
fiscais que igualmente não sejam de considerar amnistiadas à luz da
mencionada al. x), 1o.

Trata-se de uma conclusão irrefutável que é mero corolário dos
efeitos da amnistia, sempre que ela se verifique, o que acontecerá
desde que se cumpram as condições estabelecidas na respectiva lei
para que ela possa ser concedida.

É claro que o perdão de pena, ao contrário da amnistia, exigirá
sempre, por natureza, o prévio julgamento ou a fixação da medida
de responsabilidade penal.

Como acima já se disse, as infracções imputadas ao arguido não
podem ser qualificadas como infracções às leis fiscais, a que se refere
a al. x), 2o, do arto 1o da citada Lei no 23/91 e, acrescentamos agora,
nem como transgressões fiscais a que alude o arto 16o da mesma
lei.

A falta de apresentação, no prazo regulamentar, dos boletins de
identificação dos beneficiários da Segurança Social que no mês an-
terior estiveram ao serviço da entidade patronal, constitui um mero
ilícito contravencional, por ofensa às leis que disciplinam o regime
de inscrição obrigatória na Previdência Social dos trabalhadores por
conta de outrem, então prevista no arto 2º do DL no 275/82 e ora
proclamada no arto 20o da Lei da Segurança Social no 28/84, de 14
de Agosto.

Naquelas expressões de “leis fiscais” e “transgressões fiscais”, ape-
nas podem ver-se incluídas, segundo as regras que devem informar
a interpretação das leis de amnistia, acima perfunctoriamente enun-
ciadas, e que apontam para a adopção de um sentido que não se
afaste dos seus termos verbais, as infracções que se traduzam na vio-
lação de leis que contendam com a imposição de impostos, de uma
“prestação pecuniária, coactiva e unilateral, sem o carácter de sanção,
exigida pelo Estado com vista à realização de fins públicos” (Cfr.,
entre outros, Teixeira Ribeiro, Finanças Públicas, 1991, pags. 208 e
segs.), ou, quando muito ainda, de imposição unilateral de receitas
tributárias estaduais, regionais ou locais e parafiscais, em que se-
guramente não são de incluir aquelas normas atinentes apenas à ins-
crição dos beneficiários na Previdência, não se entrando aqui, por
desnecessário, na polémica doutrinal e jurisprudencial sobre a na-
tureza tributária ou não tributária das contribuições para a Segurança
Social.

Sendo assim, nunca o caso sub judice se poderia subsumir às hi-
póteses legais encaradas, quer pelo senhor juiz (da aplicação do
arto 16o citado), o que implicaria sempre a revogação do seu despacho,
quer pelo arguido, o que determinaria ainda a ampliação da matéria
de facto, nos termos dos artos 729o, no 3 e 730o, no 1 do C.P.Civil,
no sentido de se apurar se teria ou não cumprido a obrigação, por
o mesmo não vir fixado nos autos.

Dado o exposto conclui-se que as infracções imputadas ao arguido
se encontram abrangidas pela amnistia decretada sob a al. cc) do
arto 1o da referida Lei no 23/91, por se tratarem de contravenções
que são puníveis com multa cujo limite máximo não ultrapassa os
30.000$00 (arto 21o do DL no 275/82), e tal independentemente de
o arguido haver ou não cumprido a obrigação de apresentação dos
boletins de identificação, bem como de ter havido sentença conde-
natória, dado que se mostra que a pena ainda não foi cumprida.
(No mesmo sentido, mas encarando a hipótese da falta de apresen-
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tação das folhas de ordenados e salários, em que já se teve de encarar
a questão da natureza das contribuições para a Previdência que se
resolveu qualificando-as como prémios de seguros ou “taxas”, Ac.
desta Secção, de 92.09.30, in Rec. 14.507).

V – Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em conceder provimento ao recurso e revogar o despacho re-
corrido, declarando extinta, por amnistia, nos termos do arto 1o, al. cc)
da Lei no 23/91, de 4 de Julho, a pena e as custas em que o arguido
foi condenado.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Benjamim Silva Rodri-
gues — Francisco Rodrigues Pardal — José Jesus Costa. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Junta Nacional dos Produtos Pe-
cuários (JNPP). Taxas. Comercialização de carne. Regiões
Autónomas. Ilegalidade da dívida exequenda. Ilegalidade
da liquidação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Dispunha no corpo e al. a) do arto 176o do CPCI — tal
como desde 1-7-91 se dispõe no no 1/a) do arto 286o

do CPT, que o substituiu — que a oposição pode ter
por fundamento a ilegalidade da dívida exequenda em
virtude de a contribuição, imposto ou taxa de que provém
não existir nas leis em vigor ou não estar autorizada a
sua cobrança para o respectivo ano.

2 — Estando em execução fiscal uma dívida de “taxa” liqui-
dada pela JNPP pela comercialização de carne de gado
suíno proveniente das Regiões Autónomas que com des-
tino ao consumo público deu entrada no Continente em
1984, improcede a alegação de que esse tributo não existia
nas leis então em vigor, pois estava previsto no arto 1o

do DL 182/82.
3 — Saber se o caso concreto caía ou não sob a sua alçada

é questão que podia ser invocada e apreciada em sede
de impugnação judicial (onde se pode discutir qualquer
ilegalidade) mas que não cabe na previsão da dita al. a)
do arto 176o do CPCI (ou do no 1 do arto 286o do CPT),
estando o seu conhecimento em sede de oposição até
expressamente vedado pela al. g) do citado arto 176o (e
actualmente pela h) do no 1 do arto 286o do CPT].

Recurso no 14.829. Recorrente: ESTABELECIMENTOS ISIDORO
M. DE OLIVEIRA, S. A.; Recorrida: FAZENDA PÚBLICA; Re-
lator: Juiz Conselheiro CASTRO MARTINS.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. ESTABELECIMENTOS ISIDORO M. DE OLIVEIRA, S. A.,
com sede em Lisboa, deduziu em 22-5-85 oposição a uma execução
fiscal que a JUNTA NACIONAL DOS PRODUTOS PECUÁRIOS
(JNPP) lhe movera.

Por sentença de 13-2-92, a fls. 24 e segs., o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (3o Juízo) julgou a oposição improcedente.

De tal sentença traz a oponente o presente recurso, per saltum,
oferecendo as seguintes conclusões:

a) O arto 7o do DL 343/86-10-09 - “o disposto neste diploma não
se aplica às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira nem às
carnes nem às miudezas delas originárias” - veio resolver com plena
autoridade a controvérsia suscitada pelos decretos-leis 182/82-05-15
e 452/82-11-16 sobre se as taxas eram ou não aplicáveis aos produtos
oriundos dos Açores e da Madeira.

b) O citado arto 7o tem carácter interpretativo, pois se insere na
dita controvérsia e veio dar primazia ao arto 4o do DL 182/82, tendo-se
incorporado nesta norma que se veio sobrepor ao DL 452/82-11-16.

c) Portanto inexiste a taxa de comercialização incidente sobre as
carnes originárias das actuais Regiões Autónomas, a qual é liquidada
nestes territórios e paga às autoridades autonómicas.

d) Em consequência a douta sentença recorrida violou, por errada
interpretação e aplicação, as normas dos artos 4o do DL 182/82 e
7o do DL 343/86, que interpretou autenticamente aquele, e por omis-
são a norma da alínea a) do no 1 do arto 286o do CPT.

Não houve contra-alegação.
Neste STA o Mo Po emitiu parecer de que o recurso não merece

provimento.
2. A instância julgou provado que a execução fiscal, com o

no 2.880/85, contra a qual foi deduzida a presente oposição, foi ins-
taurada pela JNPP contra a dita oponente para cobrança da quantia
de 160.120$00, e juros de mora, de “taxas” liquidadas pela comer-
cialização de carne de gado suíno proveniente das Regiões Autónomas
que, destinada ao consumo público, deu entrada no Continente em
28-11-84 e 26-12-84.

3. Perante a instância a ora recorrente invocou como fundamentos
da oposição os das alíneas a) e f) do arto 176o do CPCI; e, tendo
visto aí serem julgados improcedentes ambos estes fundamentos, a
oponente deixou transitar em julgado essa pronúncia quanto ao se-
gundo deles, de duplicação de colecta.

Na verdade, neste recurso, que interpôs de tal sentença, a oponente
apenas reitera o primeiro desses fundamentos.

Dispunha-se no corpo e al. a) do dito arto 176o do CPCI - tal
como hoje se dispõe na al. a) do no 1 do arto 286o do CPT, que
o substituiu a partir de 1-7-91 - que a oposição pode ter por fun-
damento a ilegalidade da dívida exequenda em virtude de a con-
tribuição, imposto ou taxa de que provém não existir nas leis em
vigor ou não estar autorizada a sua cobrança para o respectivo ano.

4. Analisemos, pois, se a sentença julgou bem ou mal ao declarar
não verificado esse fundamento da oposição.

4.1. Como vimos, está em execução uma dívida de “taxas” liquidadas
pela comercialização de carne de gado suíno proveniente das Regiões
Autónomas que, destinada ao consumo público, entrou no Continente
em 28-11-84 e 26-12-84.
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A sentença, para julgar improcedente este fundamento da oposição,
ponderou, por um lado, não estarmos perante a ausência de lei que
permitisse a liquidação da “taxa” de comercialização referida e, por
outro lado, provir a dívida exequenda, manifestamente, de espécie
tributária existente nas leis em vigor. Para o demonstrar invocou o
arto 1o do DL 182/82, que estipulava como “taxa” a cobrar pela JNPP
a importância de 2$00 por quilograma de carne de gado bovino, suíno,
ovino, caprino e equídeo, verde ou congelada, lançada no consumo,
e o arto 1o do DL 452/82, que ao “transferir para o Serviço Regional
dos Produtos Agro-Pecuários da Região Autónoma dos Açores a co-
brança das taxas que vinham sendo cobradas e arrecadadas na Região
pela JNPP”, “não faz desaparecer das leis em vigor a taxa de co-
mercialização”, “tendo apenas ocorrido a susbtituição do sujeito activo
da relação tributária”.

Acrescenta a sentença que “neste ponto a oponente coloca uma
questão” de falta de competência da exequente para a liquidação
da “taxa” (o que, explica, pode ser fundamento de impugnação e
não de oposição), “mas conclui mal ao dizer que a dívida exequenda
está ferida de ilegalidade abstracta”.

4.2. Contra este entendimento da sentença alega a recorrente, como
vimos, que o arto 7o do DL 343/86, ao dispor que esse diploma não
se aplicava “às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira nem
às carnes nem às miudezas delas originárias”, veio resolver com plena
autoridade a controvérsia suscitada pelos DL 182/82 e 452/82 sobre
se as “taxas” eram ou não aplicáveis aos produtos oriundos dos Açores
e da Madeira; que esse arto 7o tem carácter interpretativo, pois se
insere na dita controvérsia e veio dar primazia ao arto 4o do DL 182/82,
tendo-se incorporado nesta norma que se veio sobrepor ao
DL 452/82-11-16.

E daqui conclui que “inexiste a taxa de comercialização incidente
sobre as carnes originárias das actuais Regiões Autónomas, a qual
é liquidada nestes territórios e paga às autoridades autonómicas”.

4.3. Todavia, sem curar de saber se esse arto 7o do DL 343/86
tem ou não natureza interpretativa, está em qualquer caso errada
esta conclusão de que em 1984 inexistiam as “taxas” sub judice.

Essas “taxas” existiam nas leis então em vigor, conforme se de-
monstrou na sentença: estavam previstas no arto 1o do DL 182/82.
Saber se o caso concreto caía ou não sob a sua alçada é questão
que podia ser invocada e apreciada em sede de impugnação judicial
(onde se pode discutir qualquer ilegalidade) mas que não cabe na
previsão da dita al. a) do arto 176o do CPCI (ou do no 1 do arto 286o

do CPT), estando o seu conhecimento em sede de oposição até ex-
pressamente vedado pela al. g) do citado arto 176o [e actualmente
pela h) do no 1 do arto 286o do CPT].

5. Improcede, assim, o aludido fundamento, único, do recurso, pelo
que se lhe nega provimento.

Custas pela recorrente, com procuradoria de quarenta por cento.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Castro Martins (relator) — Je-
sus Costa — Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
de Sousa.



452

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Justo impedimento. Seu conhecimento.

Doutrina que dimana da decisão:

O princípio contido no artigo 666o do C.P.C. não é afrontado
se depois de proferido um despacho a julgar deserto o recurso
por falta de alegações são as mesmas apresentadas com
invocação de justo impedimento.

Recurso n.o 15.833, em que são Recorrente A Transportadora Ideal
de Santos, Lda e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exm.o Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
de Supremo Tribunal Administrativo:

No requerimento de interposição de recurso, a fls. 51, ”A Trans-
portadora Ideal de Santos, Lda”, com sede na Estrada de Chelas,
164-166, em Lisboa, declarou que pretendia alegar neste Supremo
Tribunal.

Todavia, apesar de, na sequência de despacho de anterior relator,
a fls. 64, ter sido para tal regularmente notificada, a recorrente não
ofereceu quaisquer alegações. Por esta razão, no despacho de
fls. 64 vo-65, foi o recurso julgado deserto. Isto a 13.IV.1993.

Em 14.VI.1993, veio o douto mandatário e recorrente invocar justo
impedimento, nos termos dos artigos 145o, 4, e 146o do C.P.C., para
a prática daquele acto fora do prazo.

Porém, o nosso ilustre antecessor indeferiu, a fls. 92 v.o, tal re-
querimento, com fundamento no facto de se lhe haver esgotado o
poder jurisdicional (art.o 666o do sobredito diploma adjectivo) sobre
o referido ponto.

Inconformada, a recorrente reclama a fls. 94-95, para a conferência,
nos termos do n.o 2 do artigo 111o da L.P.T.A., formulando as seguintes
conclusões:

a) A apresentação de alegações foi feita ao abrigo do direito con-
signado no art.o 145o, n.o 4, do C.P.C.;

b) O justo impedimento é um facto superveniente com influência
determinante na decisão da causa;

c) A prática do acto, ao abrigo do exercício de um direito, prejudica
e anula os actos entretanto praticados (art.o 201o, n.o 1, de C.P.C.).

d) Reflectindo-se mesmo sobre o despacho de deserção, provocando
a renovação do pedido (art.o 673o do C.P.C.);

e) Ainda que seja sob a forma de revisão do mesmo quando se
baseie em documento suficiente para modificar a decisão (art.o 771o,
c), do C.P.C.);

f) De onde se verifica que o despacho reclamado é anulável nos
termos do art.o 201o, 1 e 2, do C.P.C. e é ilegal, por violar o direito
consagrado no art.o 145o, 4, o disposto no art.o 673o e, ainda, o art.o
771o, c), todos do C.P.C.
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Sobre esta reclamação nada disseram o Ministério Público e a Fa-
zenda Pública, apesar de devidamente notificados.

Cumpre apreciar.
É do seguinte teor o despacho reclamado:
”A falta de alegação já foi apreciada por despacho do relator, a

fls. 64 vo e 65, julgando, por esse facto, o recurso deserto.
Nos precisos termos do artigo 666o do C.P. Civil. e sobre o referido

ponto, mostra-se, pois, esgotado o poder jurisdicional do relator.
Pelo exposto, vai indeferido o requerimento de fls. 69 e 70.
Notifique”.
Na esteira do acórdão proferido no recurso n.o 15481 sobre idêntica

situação, entendemos que o princípio contido no sobredito preceito
adjectivo não é afrontado pela admissibilidade do conhecimento do
invocado justo impedimento. Como se salienta no referido aresto desta
Secção, «aquele princípio não é impeditivo de pronúncia, por parte
do julgador, sobre questões que se lhe coloquem sobre outra matéria,
como é lógico, nem tão-pouco pode interditar de exercer o seu dever
jurisdicional conhecendo de outras situações processuais anteriores
ao seu despacho mas de que só teve conhecimento superveniente
e que, naturalmente, no momento próprio não foram objecto de
apreciação».

«É certo que um eventual reconhecimento do invocado justo im-
pedimento pode levar a que, admitida a prática do acto para além
do prazo legal, no caso a formulação de alegações, o despacho re-
clamado haja de ser anulado. Mas tal acontecerá, não por vício dele
e após qualquer sua reapreciação, mas por mero arrastamento, por
procedimento consequencial, resultante da reposição da situação pro-
cessual anterior e que não fora tomado em consideração».

Em face do exposto, acorda-se em atender a reclamação, por isso
que o despacho em foco deverá ser substituído por outro que dê
sequência ao incidente deduzido a fls. 69-70.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho (Vencido; votei no sentido do indeferimento da reclamação por,
no caso, o justo impedimento só poder ser apreciado em via de recurso.
Na verdade, tendo-se radicado, no processo e, em consequência, na
ordem jurídica, os efeitos do despacho que julgou deserto o recurso,
eles só poderão ser dados «sem efeito», de acordo com a teoria das
nulidades - cfr. art.o 201 do C.P. Civil.

Não sendo, todavia o caso.
Por outro lado, impõe ainda tal asserto o princípio da preclusão:

julgado deserto o recurso e, inclusivamente, transitado em julgado
o respectivo despacho, está esgotado o poder jurisdicional do juiz,
como entendeu o despacho ora reclamado, tendo-se já aberto nova
face processual: a fase do recurso.

E nem, em contrário, se diga que este não é possível por estar
já transitado o despacho, pois não é assim se houver efectivamente
justo impedimento. Este possibilitará ainda a própria interposição
do recurso.

Certo que o justo impedimento implica o requerimento imediato
após a sua cessação - art.o 146o n.o 2 do mesmo diploma - mas nada
o impede com a interposição do recurso.

Aliás, no caso, é mesmo esta que está em causa.
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Haveria, pois, que confirmar o despacho reclamado, com custas
pelo reclamante).

Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Nulidades insanáveis. Ineptidão da petição. Promoção da
penhora.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nos termos do arto 119o do CPT é nulidade insanável
em processo judicial a ineptidão da petição inicial, a
conhecer oficiosamente até ao trânsito em julgado da
decisão final, tendo por efeito a anulação dos termos
subsequentes do processo que deles dependam abso-
lutamente.

II — É inepta por obscuridade a falta de integibilidade a pro-
moção de “penhora de 1/6 do vencimento do marido
da executada, de acordo com o no 1 do arto 1691o do
Código Civil”, baseada na informação dos autos de que
determinado indivíduo “vive maritalmente com a exe-
cutada sob o regime de comunhão de adquiridos”, ig-
norando-se se a mesma é solteira ou casada e bem assim
a identidade do marido.

III — A ineptidão da petição inicial, embora constitua nulidade
insanável no processo de impugnação, pode ter lugar tam-
bém no processo de execução fiscal.

Recurso no 16 279. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Maria
de Fátima Carvalho Mota Ferreira; Relator: Juiz Conselheiro Abílio
Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Nos presentes autos de execução fiscal a correr termos no Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto contra a executada Maria de
Fátima Carvalho Mota Ferreira, o M.mo Juiz indeferiu a promoção
da exequente, Fazenda Pública, relativamente à penhora de 1/6 do
vencimento do marido da executada, de acordo com o no 1 do art. 1691o

do Código Civil.
A Representante da Fazenda Pública, inconformada com essa de-

cisão, veio interpor recurso “per saltum” apresentando as suas ale-
gações com as seguintes conclusões:

- Por dívidas de impostos são responsáveis solidariamente, ambos
os cônjuges, ainda que só um deles figure no título executivo, conforme
decorre do art. 5o do CPT e de outras disposições do mesmo Código;

- A dívida proveio do exercício de actividade profissional desen-
volvida para ocorrer a encargos normais da vida familiar, sendo por
isso da responsabilidade de ambos os cônjuges nos termos da alín. b)
do no 1 do art. 161o do Código Civil;

455

- Pelas dívidas da responsabilidade de ambos os cônjuges, respon-
deram os bens comuns do casal, e na falta ou insuficiência deles
os bens próprios de qualquer deles (art. 1695o do CC);

- O produto do trabalho dos cônjuges é um bem comum (alín a)
art. 1724o do CC);

- É, assim, legítima a penhora de 1/6 do vencimento do cônjuge
da executada, de acordo co a alín. e) do no 1 e no 4 in fine do art. 823o

do CPC.
Termina dizendo que deve revogar-se o despacho recorrido e em

sua substituição ser proferido outro que ordene a penhora de 1/6
do vencimento do cônjuge da executada para pagamento do Imposto
sobre o Valor Acrescentado dos anos de 1988 e 1989 no montante
de 187.200$00 e respectivo acrescido.

Não foi produzida contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer susten-

tando que o despacho recorrido não estabelece qualquer matéria de
facto a partir da qual se possa chegar à conclusão jurídica a que
nele se chegou, pelo que deve anular-se o despacho e determinar
que, em nova decisão, se estabeleça a factualidade necessária à decisão
de direito, tudo ao abrigo dos arts. 729o no 3o e 730o no 2 do CPC.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Apura-se dos autos, com interesse para a decisão, o seguinte:
- Contra a executada foi instaurada execução fiscal para cobrança

coerciva de dívidas de IVA respeitante aos 3o e 4o trimestres do
ano de 1988 e 1o e 2o trimestres de 1989 como decorre dos respectivos
títulos executivos que aqui se dão como integralmente reproduzidos.

- Não se procedeu à penhora em bens da executada, por inexistência
de bens conforme auto de diligência de fl. 18., no qual se consignou
que “a executada está desempregada e que vive maritalmente com
Vítor Manuel Queirós Alves Ferreira sob o regime de comunhão
de bens adquiridos.”

- Em seguida, a Representante da Fazenda Pública promoveu “a
penhora de 1/6 do vencimento do marido da executada, até integral
pagamento dos autos, de acordo com o no 1 do art. 1691o do Código
Civil”.

- Sobre esta promoção recaiu o despacho recorrido de fls. 19 que
indeferiu a pretensão da Fazenda Pública com o fundamento de que
a parte passiva na execução é Maria de Fátima Carvalho Mota e
não o marido desta, razão pela qual só aquela é responsável e que
a situação não se enquadra no art. 1691o do Código Civil.

É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
Sustenta o recorrente que por dívidas de impostos são solidaria-

mente responsáveis ambos os cônjuges ainda que só um deles figure
no título executivo e que a dívida proveio do exercício da actividade
profissional desenvolvida para ocorrer a encargos normais da vida
familiar sendo por isso da responsabilidade de ambos os cônjuges
nos termos da alínea b) do no 1 do art. 1691o do Código Civil.

Mostra o auto de diligência que não se procedeu à penhora por
se ter verificado a inexistência de bens e a executada estar de-
sempregada.

Mas consta do mesmo que a “executada vive maritalmente com Vítor
Manuel Queirós Alves Ferreira sob o regime de comunhão de bens ad-
quiridos, o qual é vendedor da Fábrica de massas Triunfo com o ven-
cimento mensal líquido de aproximadamente 65 000$00.”

Como se vê, foi aquela informação contida no auto de diligência
que levou o Representante da Fazenda Pública, ora recorrente a exarar
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nos autos a promoção de “penhora de 1/6 do vencimento do marido
da executada até integral pagamento dos autos, de acordo com o no 1
do art. 1691o do Código Civil”.

Promoção que, configurando uma verdadeira petição visava im-
pulsionar o “chamamento” à lide executiva do marido da executada
através da penhora de parte do seu vencimento.

É, pois, no quadro da caracterização como petição que tal impulso
processual deve ser analisado.

Isto conduz-nos a que, desde já, se coloque uma questão prioritária,
e de conhecimento oficioso, qual seja a de saber se a dita promo-
ção/petição de penhora obedece aos requisitos legais ou se a mesma
enferma de vícios que afectem a sua validade.

É que não resulta da referida informação, que serviu de base a
promoção, que o Vítor Manuel Queirós Alves Ferreira seja casado
com a executada, antes, pelo contrário, ali se explicita que vive ma-
ritalmente com ela.

Não se sabe nos autos se a executada é casada ou solteira e qual
a sua situação no quadro temporal a que a dívida exequenda respeita
e que possa responsabilizar a pessoa com quem vive.

Na dita promoção não se identificou o marido da executada, des-
conhecendo-se o tipo de relação entre a executada com Vítor Manuel,
ignorando-se se eles são casados entre si, tudo parecendo indicar
que o não são.

A dúvida sai reforçada, e aumenta mais a confusão gerada nos
autos sobre esta matéria, pelo simples facto de na fotocópia do bilhete
de identidade da executada constar o estado civil de casada.

Em suma, ignora-se nos autos a verdadeira identidade do marido
da executada e o tipo de relação entre esta e o que consta da in-
formação em que se baseou a dita promoção, como marido e, con-
sequentemente, se a situação cai no quadro da comunicabilidade das
dívidas entre ambos.

É que a invocação do art. 1691o do Código Civil que versa sobre
os vários tipos de situação que estão na base da comunicabilidade
das dívidas supõe, necessariamente, uma relação conjugal entre os
sujeitos passivos da acção executiva, o que no caso vertente não se
verifica.

Isto significa que, tal como se mostra delineada a dita promoção,
enferma de vício de ineptidão da petição inicial, porque falta a causa
de pedir, ou, pelo menos, não é inteligível, ou, noutra óptica, a ad-
mitir-se a existência desta, há seguramente contradição do pedido
com a causa de pedir.

Temos assim, mais do que uma questão de ampliação da matéria
de facto como vem definida pelo Ex.mo Magistrado do Ministério
Público, uma situação que radica em vícios a petição.

A omissão e obscuridade patenteadas afectam a inteligibilidade
necessária da promoção que, assim, tem de reputar-se inepta, ao abrigo
do art. 193o do CPC que nos diz quando é que se considera inepta
a petição, e do art. 119o do Código de Processo Tributário que prevê
neste domínio a ineptidão da petição inicial, para além de outras
situações, como nulidade insanável que pode ser conhecida oficio-
samente ou deduzida a todo o tempo até ao trânsito em julgado
da decisão final.

De acordo com o no 3 deste artigo, as nulidades dos actos têm
por efeito a anulação dos termos subsequentes do processo que deles
dependam absolutamente.
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Tal como defendem Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão
em anotação ao art. 251o do Código de Processo Tributário que versa
sobre nulidades insanáveis em processo de execução fiscal, também
nós entendemos que a enumeração das nulidades insanáveis em pro-
cesso de execução fiscal aqui efectuada não é taxativa, estendendo-a
à ineptidão da petição inicial.

Ali se diz que, conquanto a ineptidão da petição inicial apenas
esteja prevista como nulidade insanável no art. 119o ela também pode
ocorrer em processo de execução.

É, de resto, o que resulta das disposições conjugada dos arts. 801o

e 193o do CPC e art. 2o alín. f) do CPT.
A ineptidão da petição inicial pode e deve ser conhecida logo após

a apresentação desta, dando origem ao seu indeferimento liminar,
de acordo com os arts. 474o do CPC, art. 2o alín. f) e 131o estes
do CPT.

Como o não foi, e tendo em consideração o disposto no citado
art. 119o do CPT e arts. 288o no 1 alín. b), 493o no 2 e 494o no 1
do CPC, deve declarar-se a nulidade do CPC que permite a apre-
sentação de outra petição no prazo de cinco dias contados da no-
tificação do despacho de indeferimento.

É nestes termos que se acorda em conceder provimento ao recurso,
decretando a anulação de todo o processado a partir da promoção
de fls. 19 inclusive sobre a qual recaiu o despacho recorrido, com
a correspondente absolvição da instância.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Abílio Bordalo (relator) — Cas-
tro Martins — Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Recurso no 16.638, em que são recorrente Câmara Municipal de Lisboa
e recorrido João Vicente, e do qual foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Inconformada com a decisão do Mmo. Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância proferida nos autos de execução fiscal instaurados
contra João Vicente e na qual julgou aquele mesmo Tribunal in-
competente, em razão da matéria para proceder à cobrança coerciva
da dívida proveniente da ocupação de imobiliários, veio daquela re-
correr, e directamente para este tribunal, a Câmara Municipal de
Lisboa e em cujas alegações sustenta e conclui que no caso concreto
não se está perante uma situação de contrato de arrendamento, não
sendo a dívida exequenda uma renda emergente de contrato civil,
mas uma verdadeira taxa decorrente da utilização individual e vo-
luntária, por um particular, de um bem municipal que se lhe encontra
afecto. Daí pois a competência do Tribunal Tributário nos termos
dos artigos 37o e 144o do C.P.C.I., 62o do D.L. 129/84, 17o da Lei
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1/79 e 22o da Lei 1/87, preceitos que assim teriam sido infringidos
pela decisão recorrida.

O Exmo Magistrado do Ministério Público, no seu parecer pro-
nunciou-se no sentido do provimento do recurso.

Cumpre decidir.
Fundamentou-se em suma a decisão recorrida, na apontada de-

claração de incompetência, na circunstância de não estar perante uma
taxa mas face a uma receita não tributária, sendo certo que a com-
petência executiva se cinge a prestações de natureza tributária, a re-
ceitas fiscais ou parafiscais.

Nos termos do artigo 62o, no 1, alínea c) do E.T.A.F., compete
aos Tribunais Tributários de 1a Instância conhecer da cobrança coer-
civa de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos na
lei.

E dispõe por sua vez o artigo 22o, no 5, da Lei no 1/87, Lei das
Finanças Locais, que compete aos Tribunais Tributários de 1a Instância
a cobrança coerciva de dívidas a autarquias locais, provenientes de
impostos, derramas, taxas e encargos de mais-valias.

Assente que tal competência, e nem sequer tal vem questionado,
se fica para cobrança de dívidas de índole fiscal ou parafiscal - a
tal atributo não escapam os ”outros rendimentos” que o Decreto-Lei
no 165/79 referia no seu arto 4o - o problema dos autos é o de saber
se a dívida exequenda logra enquadramento no elenco daqueles afluxos
patrimoniais de natureza tributária, pois só na afirmativa se encontra
alcançada a falada competência executiva.

Para tal decisão haverá que ter presente a natureza do facto cons-
titutivo da obrigação cujo cumprimento se pede em via executiva,
pois só aquelas que se traduzem no correlato, autoritariamente im-
posto, de uma prestação de actividade pública ou de uma utilização
de bens do domínio público, logram alcançar a dita natureza tributária,
que é afastada sem dúvida de uma obrigação resultante de uma relação
jurídica a que falta aquele elemento publicista do domínio ou do
serviço prestado.

Ora, a decisão recorrida, em sede factual, e com recurso ao exibido
pelo título executivo, apenas indica que a dívida exequenda respeita
a ocupação de imobiliários o que, como resulta do que anteriormente
se deixou dito, não consente uma aferição dos índices de competência
do Tribunal Tributário, já que tal expressão nada esclarece sobre
a génese da dita ocupação de imobiliários e a natureza do domínio
a que as mesmas estão sujeitas.

Tudo pois a impor, como necessária, uma ampliação da matéria
de facto.

Termos em que, e ao abrigo do disposto nos artigos 729o e 730o

e 1o do C. Processo Civil, se acorda em revogar a decisão recorrida
para que, colhidos os pertinentes elementos de facto se profira nova
decisão tendo-se presente o apontado regime jurídico, assim se pro-
vendo o recurso.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Fi-
lipe Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Recurso n.o 16.665, em que são recorrente Câmara Municipal de
Lisboa e recorrido Soc. Administração de Hotéis, Lda, e do qual
foi Relator o Exmo. Conso. Dr. Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Inconformada com a decisão do Mmo. Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância proferida nuns autos de execução fiscal instaurados
contra Soc. Administração de Hotéis, Lda e na qual julgou aquele
mesmo Tribunal incompetente, em razão da matéria para proceder
à cobrança coerciva da dívida proveniente da ocupação de imobiliários,
veio daquela recorrer, e directamente para este tribunal, a Câmara
Municipal de Lisboa e em cujas alegações sustenta e conclui que
no caso concreto não se está perante uma situação de contrato de
arrendamento, não sendo a dívida exequenda uma renda emergente
de contrato civil, mas uma verdadeira taxa decorrente da utilização
individual e voluntária, por um particular, de um bem municipal que
se lhe encontra afecto. Daí pois a competência do Tribunal Tributário
nos termos dos artigos 37o e 144o do C.P.C.I., 62o do D.L. 129/84,
17o da Lei 1/79 e 22o da Lei 1/87, preceitos que assim teriam sido
infringidos pela decisão recorrida.

O Exmo Magistrado do Ministério Público, no seu parecer pro-
nunciou-se no sentido do provimento do recurso.

Cumpre decidir.
Fundamentou-se em suma a decisão recorrida, na apontada de-

claração de incompetência, na circunstância de não estar perante uma
taxa mas face a uma receita não tributária, sendo certo que a com-
petência executiva se cinge a prestações de natureza tributária, a re-
ceitas fiscais ou parafiscais.

Nos termos do artigo 62o, no 1, alínea c) do E.T.A.F., compete
aos Tribunais Tributários de 1a Instância conhecer da cobrança coer-
civa de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos na
lei.

E dispõe por sua vez o artigo 22o, no 5, da Lei no 1/87, Lei das
Finanças Locais, que compete aos Tribunais Tributários de 1a Instância
a cobrança coerciva de dívidas a autarquias locais, provenientes de
impostos, derramas, taxas e encargos de mais-valias.

Assente que tal competência, e nem sequer tal vem questionado,
se fica para cobrança de dívidas de índole fiscal ou parafiscal - a
tal atributo não escapam os ”outros rendimentos” que o Decreto-Lei
no 165/79 referia no seu arto 4o - o problema dos autos é o de saber
se a dívida exequenda logra enquadramento no elenco daqueles afluxos
patrimoniais de natureza tributária, pois só na afirmativa se encontra
alcançada a falada competência executiva.

Para tal decisão haverá que ter presente a natureza do facto cons-
titutivo da obrigação cujo cumprimento se pede em via executiva,
pois só aquelas que se traduzem no correlato, autoritariamente im-
posto, de uma prestação de actividade pública ou de uma utilização
de bens do domínio público, logram alcançar a dita natureza tributária,
que é afastada sem dúvida de uma obrigação resultante de uma relação
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jurídica a que falta aquele elemento publicista do domínio ou do
serviço prestado.

Ora, a decisão recorrida, em sede factual, e com recurso ao exibido
pelo título executivo, apenas indica que a dívida exequenda respeita
a ocupação de imobiliários o que, como resulta do que anteriormente
se deixou dito, não consente uma aferição dos índices de competência
do Tribunal Tributário, já que tal expressão nada esclarece sobre
a génese da dita ocupação de imobiliários e a natureza do domínio
a que as mesmas estão sujeitas.

Tudo pois a impor, como necessária, uma ampliação da matéria
de facto.

Termos em que, e ao abrigo do disposto nos artigos 729o e 730o

e 1o do C. Processo Civil, se acorda em revogar a decisão recorrida
para que, colhidos os pertinentes elementos de facto se profira nova
decisão tendo-se presente o apontado regime jurídico, assim se pro-
vendo o recurso.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Fi-
lipe Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Recurso n.o 16.666, em que são recorrente Câmara Municipal de
Lisboa e recorrido Casimiro de Almeida, e do qual foi Relator
o Exmo. Conso. Dr. Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Inconformada com a decisão do Mmo. Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância proferida nuns autos de execução fiscal instaurados
contra Casimiro de Almeida e na qual julgou aquele mesmo Tribunal
incompetente, em razão da matéria para proceder à cobrança coerciva
da dívida proveniente da ocupação de imobiliários, veio daquela re-
correr, e directamente para este tribunal, a Câmara Municipal de
Lisboa e em cujas alegações sustenta e conclui que no caso concreto
não se está perante uma situação de contrato de arrendamento, não
sendo a dívida exequenda uma renda emergente de contrato civil,
mas uma verdadeira taxa decorrente da utilização individual e vo-
luntária, por um particular, de um bem municipal que se lhe encontra
afecto. Daí pois a competência do Tribunal Tributário nos termos
dos artigos 37o e 144o do C.P.C.I., 62o do D.L. 129/84, 17o da Lei
1/79 e 22o da Lei 1/87, preceitos que assim teriam sido infringidos
pela decisão recorrida.

O Exmo Magistrado do Ministério Público, no seu parecer pro-
nunciou-se no sentido do provimento do recurso.

Cumpre decidir.
Fundamentou-se em suma a decisão recorrida, na apontada de-

claração de incompetência, na circunstância de não estar perante uma
taxa mas face a uma receita não tributária, sendo certo que a com-
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petência executiva se cinge a prestações de natureza tributária, a re-
ceitas fiscais ou parafiscais.

Nos termos do artigo 62o, no 1, alínea c) do E.T.A.F., compete
aos Tribunais Tributários de 1a Instância conhecer da cobrança coer-
civa de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos na
lei.

E dispõe por sua vez o artigo 22o, no 5, da Lei no 1/87, Lei das
Finanças Locais, que compete aos Tribunais Tributários de 1a Instância
a cobrança coerciva de dívidas a autarquias locais, provenientes de
impostos, derramas, taxas e encargos de mais-valias.

Assente que tal competência, e nem sequer tal vem questionado,
se fica para cobrança de dívidas de índole fiscal ou parafiscal - a
tal atributo não escapam os ”outros rendimentos” que o Decreto-Lei
no 165/79 referia no seu arto 4o - o problema dos autos é o de saber
se a dívida exequenda logra enquadramento no elenco daqueles afluxos
patrimoniais de natureza tributária, pois só na afirmativa se encontra
alcançada a falada competência executiva.

Para tal decisão haverá que ter presente a natureza do facto cons-
titutivo da obrigação cujo cumprimento se pede em via executiva,
pois só aquelas que se traduzem no correlato, autoritariamente im-
posto, de uma prestação de actividade pública ou de uma utilização
de bens do domínio público, logram alcançar a dita natureza tributária,
que é afastada sem dúvida de uma obrigação resultante de uma relação
jurídica a que falta aquele elemento publicista do domínio ou do
serviço prestado.

Ora, a decisão recorrida, em sede factual, e com recurso ao exibido
pelo título executivo, apenas indica que a dívida exequenda respeita
a ocupação de imobiliários o que, como resulta do que anteriormente
se deixou dito, não consente uma aferição dos índices de competência
do Tribunal Tributário, já que tal expressão nada esclarece sobre
a génese da dita ocupação de imobiliários e a natureza do domínio
a que as mesmas estão sujeitas.

Tudo pois a impor, como necessária, uma ampliação da matéria
de facto.

Termos em que, e ao abrigo do disposto nos artigos 729o e 730o

e 1o do C. Processo Civil, se acorda em revogar a decisão recorrida
para que, colhidos os pertinentes elementos de facto se profira nova
decisão tendo-se presente o apontado regime jurídico, assim se pro-
vendo o recurso.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Fi-
lipe Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Matéria de facto. Incompetência
do S.T.A. em razão da hierarquia.
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Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso de decisão da 1a Instância para o
S.T.A., como fundamento do mesmo, facto que não consta
do elenco factual dado como provado pela decisão recorrida,
o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, pelo
que a Secção de Contencioso Tributário não é hierarqui-
camente competente para o seu conhecimento mas sim o
Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso n.o 17.188, em que são Recorrente José de Oliveira Matias
e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o Cons.o
Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

José de Oliveira Matias, casado, industrial, residente na Av.a Miguel
Bombarda, 25, 1o Esq., em Amadora, inconformado com a sentença
do M.o Juiz de Direito do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Setúbal que julgou improcedente os embargos de terceiro por si de-
duzidos contra a penhora de um lote de terreno para construção
urbana efectuada na execução fiscal n.o 3409/87/001724.8, instaurada
na 3a Repartição de Finanças de Almada, vem até nós, rematando
a alegação de recurso com o seguinte quadro conclusivo:

1. O registo predial tem uma função meramente declarativa e não
constitutiva de direitos;

2. A exequente Fazenda Nacional não é, no presente caso, terceiro,
pois não foi o mesmo autor (o vendedor) quem lhe transmitiu qualquer
direito sobre o prédio;

3. A penhora, apesar de registada, não é oponível ao direito de
propriedade do embargante, registado posteriormente, conforme é
jurisprudência maioritária dos nossos tribunais;

4. Em consequência, a posse do embargante, derivada do direito
de propriedade que tem sobre o terreno, prevalece sobre a penhora,
pois é anterior a ela, sendo, aliás, tal facto de conhecimento da Fazenda
Nacional;

5. Houve, assim, por parte da douta sentença em recurso, errada
interpretação e aplicação da lei substantiva, nomeadamente, violou
a mesma os arts.o 818o, 879o, 1317o do Código Civil e 5o da C.R.P.,
pelo que deve a mesma ser penhorada.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, tendo o
Exm.o PGA levantado a questão prévia da incompetência deste Tri-
bunal em razão da hierarquia em virtude de o recurso não ter por
fundamento exclusivamente matéria de direito. E isto porque, a fls. 101
e na conclusão 4a das suas doutas alegações, o recorrente afirma
que a exequente tinha conhecimento, no momento da penhora, de
que ele estava na posse do prédio em causa. Ora, na douta sentença
não é dado como provado que assim seja, afirmando-se mesmo nela,
explicitamente, que não se fez tal prova.

Sem embargo e quanto à questão de fundo - saber se é oponível
ao exequente, com penhora registada, uma venda não registada do
bem penhorado anterior à penhora - aquele distinto magistrado en-
tende que o recurso merece provimento.

Levada ao conhecimento do recorrente a sobredita questão prévia,
pronunciou-se pela sua improcedência.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
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Antes de mais, é mister debruçarmo-nos sobre a questão da in-
competência deste Tribunal em razão da hierarquia, suscitada pelo
Ministério Público. Sendo, aliás, de conhecimento oficioso, tem prio-
ridade sobre qualquer outra matéria e a sua procedência prejudicará
o conhecimento de qualquer outra questão (artigos 3o da L.P.T.A.,
45o do C.P.T. e 101o e seguintes do C.P.C.).

A instância considerou provados os seguintes factos:
I. Foi instaurada execução fiscal contra Américo Duque Neto para

cobrança da seguinte dívida: contribuição industrial - Grupo A de
1982;

II. No âmbito desta, foi penhorado, entre outros, o lote de terreno
para construção sito em Pinhal de Vale Bem - Charneca da Caparica,
designado por lote n.o 64, a desanexar do prédio inscrito sob o art.o 150
da Secção AK da freguesia da Caparica, em 25.II.1988;

III. O referido lote de terreno, à data da penhora, encontrava-se
inscrito a favor do executado, tendo sido inscrito a favor do ora em-
bargante em 24.III.1988;

IV. A penhora efectuada e referida em II encontra-se inscrita na
mesma Conservatória do Registo Predial em 25.II.1988;

V. Por escritura pública de compra e venda de 7.I.1986, o executado
e o ora embargante declararam vender e comprar, respectivamente,
o designado lote n.o 64 pelo preço de 800.000$00.

Também se lê na sentença recorrida, a fls. 94:
”Contrariamente ao afirmado, mas não demonstrado - art.o 12o

da petição - a Fazenda Nacional, ou seja, o Estado, não tinha obrigação
de saber que o bem penhorado era propriedade do ora embargante,
já que não vimos donde pode resultar tal obrigação do conhecimento,
qual a sua fonte, nem o embargante a indica.”

Aquele artigo 12o é do seguinte teor:
”A exequente Fazenda Nacional sabia - ou tinha a obrigação de

saber -, no acto de penhora, que o bem nomeado, não obstante a
inscrição constante do registo, estava em poder do novo proprietário
- o ora embargante - há mais de dois anos.”

Este facto, reafirmado na alegação de recurso (cfr. fs. 1 01 e con-
clusão 4a) não consta, efectivamente, do probatório.

Ora, como este Supremo tem decidido, tanto constitui fundamento
de facto do recurso a questão sobre a verificação dos factos dados
como provados, ou não, na decisão recorrida, quanto as afirmações
de factos que a fixação probatória omite. E cuja atendibilidade ou
relevo no julgamento do recurso são indiferentes para efeitos de de-
terminação da competência hierárquico, que se afere pelo quid dis-
putatum, que não pelo quid decisum (ac. de 4.V.94 - rec. 17463).

Pelo exposto se vê que o presente recurso per saltum não se restringe
a matéria de direito (artigos 21o, 4, e 32o, 1, b), do E.T.A.F.), pelo
que, para dele conhecer, carece esta Secção do S.T.A. de competência,
a qual cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância (artigos 42, 1, a),
do E.T.A.F. e 167o do C.P.T.).

Nestes termos e tendo presente o estatuído no artigo 47o, 3, do
sobredito Código, acordam dele declarar esta Secção do S.T.A. in-
competente, em razão da hierarquia, para conhecer deste recurso
e para o efeito competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça de 15.000$00 e 40%
de procuradoria.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Prescrição de procedimento
judicial. Prosseguimento dos autos para que se conheça do
imposto e dos juros compensatórios neles reclamados.

Doutrina que dimana da decisão:

Ainda que se declare extinto o procedimento judicial, por pres-
crição, quanto à infracção nele acusada, o processo de trans-
gressão regulado no C.P.C.I. deve, nos termos das pertinentes
disposições do mesmo diploma e dos diversos códigos fiscais,
prosseguir seus termos no tribunal, a fim de que se conheça
do imposto e dos juros compensatórios nele reclamados.

Recurso n.o 17.246, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido PRELCOM — Produtos para Electricidade e Construção,
Lda e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

No presente processo ordinário de transgressão, a Fazenda Pública
deduziu acusação contra PRELCOM — Produtos para Electricidade
e Construção, Lda, com sede em Azinhaga da Cidade, Letras E.F.,
em Lisboa, por infracção ao artigo 89o do Código de Imposto Pro-
fissional, pedindo a condenação da arguida no pagamento de imposto
de 108257$00, dos juros compensatórios de 12102$00 e da multa de
108257$00.

Na decisão final de fls. 59, o M.o Juiz do Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa, após julgar ”verificada a prescrição da infracção
objecto dos presentes autos”, proclamou fazer ”cessar «todo o pro-
cedimento judicial» (artigo 115o do C.P.C.I.) contra a arguida”, não
se debruçando, pois, sobre o pedido de condenação no imposto e
atinentes juros compensatórios.

Não se conformando com esta segunda parte da decisão que, como
esclarecido no despacho de sustentação, pôs fim ao processo, recorre
a Fazenda Pública, extraindo da sua alegação as seguintes conclusões:

1. Não é possível à Fazenda Pública, como parece depreender-se
da douta sentença recorrida, liquidar ou cobrar o imposto em falta
através dos mecanismos administrativos correntes, nomeadamente,
débito ao Tesoureiro ou instauração de execução fiscal.

2. Existem situações em que a exigibilidade do cumprimento da
obrigação de imposto depende de um prévio pronunciamento judicial
sobre a sua existência;

3. Tais situações são aquelas em que a falta de pagamento ou
entrega do imposto constituem elemento objectivo do tipo de ilícito
fiscal;

4. Aí, a condenação pela prática da infracção fiscal pressupõe a
liquidação de imposto e a averiguação e determinação judicial da
existência de obrigação de imposto;

5. Sendo que, proferida e transitada em julgado a sentença, nunca
a Administração Fiscal poderá proceder de modo diferente do ali
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decidido, estando-lhe vedado, nomeadamente, liquidar e cobrar o im-
posto em processo administrativo de liquidação;

6. Uma vez que a Fazenda Pública não se encontra munida de
título de cobrança e que a cobrança do imposto liquidado ”dentro”
do processo de transgressão segue sempre o mesmo regime da co-
brança de multa, a execução apenas poderá fundar-se em sentença
condenatória proferida no respectivo processo de transgressão (art.o
155o, b), do C.P.C.I.);

7. Para alcançar tal fim, imprescindível se torna a condenação da
arguida no pagamento de imposto e respectivos juros compensatórios
pedidos na acusação, o que na sentença recorrida não é feito;

8. Ao não entender assim, ela violou os artigos 104o e 127o do
C.P.C.I.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, tendo o
Exm.o Magistrado do Ministério Público emitido douto parecer no
sentido do provimento do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Como uniformemente vem sendo decidido por esta Secção do

S.T.A., embora prescrito o procedimento judicial quanto à infracção
nele acusada, o processo de transgressão fiscal deve prosseguir os
seus termos para que se conheça de imposto e dos juros compen-
satórios nele exigidos.

Este entendimento resulta, inequivocamente, das pertinentes nor-
mas fiscais (cfr. artigos 104o, a), 105o, 117o, 126o, 138o e 139o do
C.P.C.I., bem assim, os artigos 74o do Código de Imposto Profissional,
30o do Regulamento de Imposto de Compensação, 219o, § 2o, do
Regulamento do Imposto do Selo, 116o e 170o do Código de Sisa,
103o do Código de Imposto Complementar e 89o do Código de Im-
posto de Capitais), nos termos dos quais, ainda que extinto o pro-
cedimento judicial para aplicação da multa, deve instaurar-se ou man-
dar-se prosseguir o processo de transgressão para ”exigência” ou ”ar-
recadação” do imposto devido.

Contrariamente ao entendido pelo M.o Juiz ”a quo”, a cessação
do procedimento judicial referida no artigo 115o do C.P.C.I. repor-
ta-se, assim e apenas, à infracção perseguida no processo de trans-
gressão, não abrangendo o imposto e eventuais juros compensatórios
nele reclamados. Em relação a ambos, o processo consubstancia uma
”acção de condenação”, que visa definir a obrigação do seu pagamento
pelo contribuinte faltoso e que, face à sua natureza jurisdicional, não
pode correr termos nas repartições de finanças (cfr. A. Xavier, As-
pectos Fundamentais do Contencioso Tributário, pág. 316, Cardoso
da Costa, Manual de Direito Fiscal, pág. 320, e Sá Gomes, Direito
Penal Fiscal, C.T.F., Cadernos, 128, pág. 405).

Pelo exposto, decide-se conceder provimento ao recurso, revogan-
do-se a decisão recorrida e ordenando-se o prosseguimento do pro-
cesso no Tribunal ”a quo”, a fim de que se conheça do imposto
profissional e dos juros compensatórios reclamados na acusação.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(relator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Sentença condenatória. Revogação.

Doutrina que dimana da decisão:

O Tribunal Tributário de 1a Instância que, por sentença de
16/XI/1984, proferido em processo de transgressão, conde-
nou o arguido a pagar determinado imposto e multa não
pode, na pendência de recurso ordinário dessa decisão,
revogá-la.

Recurso n.o 17.354, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido António Raul Brito Pais e de que foi Relator o Exm.o Cons.o
Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

No presente processo sumário de transgressão contra António Raul
Mira de Brito Pais, residente na Quinta do Vaio Correia, Ramalhal,
Torres Vedras, foi, a fls. 8 e v.o proferida pelo M.o Juiz do 2o Juízo
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, em 16/XI/1984,
sentença de condenação no pagamento do imposto de compensação
de 31500$00 e na multa de 94500$00.

Inconformado, interpôs o arguido recurso para o Tribunal Tribu-
tário de 2a Instância, onde o Exm.o Relator ordenou a baixa dos
autos ao tribunal ”a quo”, para se proceder à instrução e julgamento
do incidente de falsidade deduzido perante o mesmo e autuado por
apenso.

Posteriormente, em 16/III/1993, foi proferido o despacho judicial
de fls. 27, onde se julga ”verificada a prescrição da infracção objecto
dos presentes autos” e se faz ”cessar todo o procedimento judicial
(artigo 115o do C.P.C.I.) contra o arguido”.

Inconformado com este despacho, dele recorre o Exm.o Repre-
sentante da Fazenda Pública, extraindo da sua alegação as seguintes
conclusões:

1. O despacho recorrido foi proferido posteriormente à sentença
condenatória do arguido no pagamento de multa e imposto de com-
pensação, objecto de recurso para o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância;

2. Nos termos do artigo 666o, 1, do Código de Processo Civil, ”pro-
ferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional
de juiz quanto à matéria da causa”;

3. A sentença não é revogável pelo seu autor e apenas em via
de recurso poderá ser alterada;

4. Daqui decorre que o despacho recorrido foi proferido fora do
poder jurisdicional: o tribunal decidiu quando já carecia em absoluto
do poder de decidir;

5. E, por isso, o despacho recorrido está irremediavelmente ferido
de nulidade, que acarreta a sua inexistência, por ofensa do artigo 666o

do C.P.C., aplicável por força do artigo 2o do C.P.T.
Após despacho de sustentação, subiram os autos a este Supremo,

tendo o Exm.o Magistrado do Ministério Público manifestado a sua

467

concordância, no essencial, com as alegações da recorrente, opinando
que a decisão sob recurso deve considerar-se juridicamente inexistente,
devendo ser feita a correspondente declaração.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Com a prolação da sentença condenatória de fls. 8 e vo, em

16.XI.1984, o M.o Juiz ”a quo” esgotou o seu poder jurisdicional
quanto à matéria da causa.

Na verdade, face ao nosso ordenamento jurídico - n.o 2 do arti-
go 208o da Constituição e n.o 1 do artigo 666o do C.P.C. subsidia-
riamente aplicável nestes autos - toda a decisão jurisdicional é dotada
de imperatividade (vide, Ribeiro Mendes, Recursos, 1982, pág. 254),
pelo que não pode ser alterada pelo órgão que a proferiu, excepto
nos apertados casos do n.o 2 do sobredito artigo 666o.

Como assim, quando a instância julga, em 16/III/1993, ”verificada
a prescrição da infracção objecto dos presentes autos”, fazendo cessar
”todo o procedimento judicial contra o arguido”, conhecer, mani-
festamente, de questão de que já não podia tomar conhecimento,
sendo certo que aberta estava, então, há muito, a via do recurso
para a 2a Instância.

Ora, ”no recurso interposto de sentença, o juiz de 1a Instância
pode responder, esclarecendo os fundamentos da sua decisão, sen-
do-lhe, porém, vedado alterá-la” - artigo 258o do C.P.C.I., ainda hoje
aplicável por imposição dos artigos 2o e 5o, 2, do DL n.o 20-A/90,
de 15/I, e 11o do DL n.o 154/91, de 23/IV, nessa medida não viciados
de inconstitucionalidade.

Decorre do que vem de referir-se que ocorre a arguida nulidade
do despacho em apreço, contemplada na 2a parte da alínea d) do
n.o 1 do artigo 668o do C.P.C., por remissão do n.o 3 do falado
artigo 666o.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, anu-
lando-se a decisão recorrida, em consequência do que o M.o Juiz
”a quo” deverá proceder em conformidade com o anteriormente de-
terminado pela 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Nulidade da sentença. Omissão dos fundamentos de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

É nula a sentença que não contenha a especificação dos fun-
damentos de facto.

Recurso n.o 17.482, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida Melka Confecções, Lda e de que foi Relator o Exm.o Cons.o
Dr.o Mendes Pimentel.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Na presente impugnação deduzida por MELKA - Confecções, Lda,
com sede na Estrada do Desvio à Rua Elias Garcia, Agualva-Cacém,
o M.o Juiz do 2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa, decidindo questão prévia, julgou extinta a obrigação tributária.

Inconformada, recorre a Fazenda Pública, extraindo da alegação
atinente as seguintes conclusões:

1. A impugnação tem por finalidade apreciar a validade formal
e substancial do acto tributário;

2. A prescrição de uma obrigação não respeita à validade da relação
jurídica que lhe é causal, antes se refere à eficácia dessa mesma relação;

3. Pelo que está vedado ao Tribunal proferir juízos decisórios sobre
a inexigibilidade do cumprimento da obrigação tributária, por pres-
crição, sejam eles de mera exigibilidade, sejam, como nos autos, de
extinção da obrigação tributária;

4. Ao entender de outra forma, a douta sentença recorrida violou
os artigos 120o e 143o do C.P.T.;

5. Na hipótese de vir a considerar-se lícita a declaração, no processo
de impugnação, da ”extinção” da obrigação tributária, verifica-se ser
nula a douta sentença recorrida, por nela faltar em absoluto a es-
pecificação dos fundamentos de facto que conduziram à declaração
de prescrição da obrigação tributária;

6. Pelo que foi violado o artigo 142o, n.o 2, do C.P.T., gerando
nulidade de sentença, nos termos do artigo 144o do mesmo Código;

7. Contudo, admitindo-se - também aqui por mera hipótese - que
a douta sentença recorrida não enferma da mencionada nulidade,
a decisão deveria ter sido outra;

8. O âmbito do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 154/91, de 23 de Abril,
circunscreve-se às normas que tenham aplicação a processos, a normas
processuais apenas, pois, ao declarar expressamente que as normas
do C.P.T. apenas se aplicavam aos processos pendentes (e normas
aplicáveis a processos são, por definição, apenas e só normas sobre
processos, normas substantivas não são normas reguladoras de pro-
cessos), o legislador pretendeu excluir de tal aplicação imediata as
normas de direito material contidas naquele código, entre as quais
se encontra o art.o 34o do C.P.T.;

9. Em consequência, no tocante à aplicação no tempo das normas
de direito material constantes do novo código, em especial, dos prazos
de prescrição, inexiste norma transitória específica (excepção para
a sisa e para o imposto sobre as sucessões e doações);

10. Assim, ao prazo do art.o 34o, n.o 1, do C.P.T. deverá aplicar-se
o art.o 12o, n.o 1, do Código Civil;

11. Assim como as normas de direito transitório gerais aplicáveis
a prazos, constantes do art.o 217o, n.o 1, do Código Civil;

12. Ao não entender assim, a douta sentença recorrida violou o
artigo 34o do C.P.T. e os artigos 12o, n.o 1, e 297o, n.o 1, ambos
do Código Civil.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, emitindo
o Exm.o PGA parecer no sentido da declaração da nulidade arguida
pela recorrente.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Desde já nos debruçando sobre o vício apontado à sentença re-

corrida, diremos que ela é, na verdade, de todo omissa quanto a
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factos provados (e não provados), máxime, quanto a marcos temporais
essenciais à apreciação da prescrição da obrigação tributária.

Este Tribunal não aprecia matéria de facto, apenas conhecendo
de questões de direito - artigos 32o, 1, b), do E.T.A.F. e 167o, in
fine, do C.P.T.

Funciona, pois, como tribunal de revista, aplicando o direito aos
factos tidos já como incontroversos - cfr. artigos 721o, 722o, 2, 729o

e 730o do C.P.C.
O que significa ser essencial que a sentença julgue e especifique

concretamente tais factos, pois só assim pode propiciar a consequente
decisão de direito.

A decisão recorrida, para possibilitar uma verdadeira decisão de
direito, tem de concretizar especificamente os factos provados - e
não provados, se os houver - para depois proceder, com a necessária
segurança, à aplicação do direito atinente. Antes, pois, de julgar de
direito, a sentença terá de efectuar um verdadeiro julgamento dos
factos que, consequentemente, terá de apreciar, cada um na sua in-
dividualidade própria - n.o 2 do artigo 142o do C.P.T.

Ora, a decisão em foco não revela este julgamento, uma vez que
nela não se mostra delimitado campo factual. Destarte, é ela nula,
nos termos do artigo 144o, 1, do C.P.T. (cfr., ainda, artigos 158o e
668o, 1, b), do C.P.C.).

O julgamento da arguição de nulidade da sentença recorrida pre-
judica o conhecimento das restantes questões suscitadas pela recor-
rente (cfr. n.o 2 do artigo 660o, ”ex vi” dos artigos 713o, 2, e 726o,
todos do C.P.C.).

Termos em que se concede provimento ao recurso e se anula a
decisão em apreço.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Matéria de facto. Incompetência
do tribunal.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso de uma sentença de 1.a instância, subido per
saltum para o STA, o recorrente alega que não se verificou
a venda judicial do prédio penhorado e a sentença afirma
que tal venda se verificou, de concluir é que o recurso versa
também matéria de facto, pelo que o tribunal hierarqui-
camente competente é o T. T. de 2.a Instância.
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Recurso: 17.598. Recorrente: José Pedro Auxiliador; Recorrido: Caixa
Geral de Depósitos; Relator: EXM.o CONS.o Dr. Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I — José Pedro Auxiliador, nos autos devidamente identificado, in-
terpôs o presente recurso da sentença de 25.6.1993 do senhor Juiz
do 7.o Juízo do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa, a
fls. 22 e segs., que julgou improcedentes os embargos de terceiro
que o ora recorrente deduzira, por apenso à execução fiscal instaurada
contra a sociedade comercial Sólida-Sociedade de Empreitadas, Ld.a,
por alegada ofensa da posse da fracção autónoma designada pela
letra ”A” correspondente ao rés-do-chão do Lote n.o 26 da Urba-
nização da Quinta da Torre, em Cascais, inscrito na matriz predial
respectiva sob o art.o 5 767, da dita freguesia de Cascais, ofensa essa
resultante do facto de a referida fracção ter sido penhorada nos alu-
didos autos de execução.

A sentença recorrida considerou, em resumo, por um lado, que,
embora os embargos tenham sido deduzidos antes de se ter efectuada
a venda judicial do prédio penhorado mas que só o despaho de re-
cebimento dos embargos suspende a execução, pelo que a venda não
é anulável, e, por outro, que a posse da fracção autónoma penhorada
que ao embargante adveio por via do contrato-promessa de compra
e venda é uma posse precária, por exercida em nome do promiten-
te-vendedor, não é oponível ao proprietário e bem assim a terceiros
que tenham melhor posse, pelo que não se verifica um dos pres-
supostos dos embargos de terceiro.

O recorrente discorda da sentença e remata as suas alegações com
as seguintes alegações:

”1.a — A venda do bem objecto dos embargos não se efectuou;
2.a — Por isso, improcede o primeiro fundamento da aliás douta

decisão recorrida para a rejeição dos embargos;
3.a — Havendo tradição da coisa, o promitente comprador goza

de direito de retenção, tendo posse legítima, titulada e em nome
próprio;

4.a — Como tal, é-lhe lícito recorrer aos meios de tutela prosses-
sória, designadamente aos embargos de terceiro;

5.a — Consequentemente, os embargos deveriam ter sido recebidos;
6.a — Decidindo em sentido contrário, o Mm.o Juiz violou a lei,

designadamente os art.os 410, 442, 755, n.o 1, al. f), e 1 252, n.o 2,
do Código Civil, 1 037 e 1 041 do Cód. Proc. Civil e 3198.o do Cód.
Proc. Tributário”.

Contra-alegou a Caixa Geral de Depósitos sustentando que o con-
trato-promessa não confere a ”posse real e afectiva” do prédio objecto
do contrato, que o direito de retenção não pode ser discutido nos
embargos de terceiro e ainda que, tratando-se de embargos de terceiro
sobre bens hipotecados para pagamento de crédito hipotecário, o
seu fundamento só pode basear-se numa posse anterior ao registo
da hipoteca, pelo que o recurso não merece provimento.

O Ex.m.o Procurador-Geral-Adjunto emitiu o parecer de que o
recurso não versa exclusivamente matéria de direito pois que o re-
corrente afirma que a venda judicial não se tinha verificado, ao con-
trário do afirmado na sentença recorrida, pelo que o STA é hie-
rarquicamente incompetente.
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Convidadas as partes a pronunciar-se sobre o parecer do M.oP.o,
veio o recorrente dizer que o senhor juiz deu como provado que
a venda judicial se verificou sem que dos autos constasse auto de
arrematação ou escritura pública, pelo que foram violados os
art.os 882.o, 887.o e 889.o do Código de Processo Civil, pelo que o
STA pode sindicar tal facto.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II — Fui do exposto que as questões a decidir são a de saber se

a venda judicial do prédio penhorado já se tinha verificado à data
da sentença recorrida e se verificam os pressupostos da defesa da
posse por meio de embargos de terceiro, designadamente a posse
em nome próprio do prédio penhorado por parte do recorrente, por
força do contrato-promessa de compra e venda.

Antes, porém, importa conhecer da questão prévia da competência
do tribunal.

Opina o Ex.m.o Magistrado do M.oP.o que o recorrente alega que
a venda judicial do prédio penhorado não se verificou, o que constitui
a invocação de um facto, pelo que este STA é incompetente em
razão da hierarquia.

Por seu turno, o recorrente sustenta que, ao afirmar que a venda
não se verificou, o fez em virtude de não constar do processo auto
de arrematação ou escritura de compra e venda, pelo que não está
vedado ao supremo censurar tal matéria de facto.

Mas o recorrente não tem razão.
Com efeito, de harmonia com o preceituado no n.o 2 do art.o 722.o

do Código de Processo Civil, aplicável por força da alínea f) do art.o 2.o
do Código de Processo Tributário, este Supremo Tribunal só poderia
conhecer de alegado erro na apreciação das provas se tivesse sido
invocada a ofensa de qualquer disposição expressa de lei a exigir
certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força
de determinado meio de prova.

Ora, mesmo admitindo que a alegação de que a sentença recorrida
violou o disposto nos art.os 882.o, 887.o e 889.o do Código de Processo
Civil preenche os requisitos do art.o 722.o do Código de Processo
Civil, em parte alguma das conclusões das suas alegações — e aliás
nem nestas — o recorrente coloca tal questão. Limita-se a afirmar
que a venda não se realizou.

Sendo assim, não pode sofrer qualquer dúvida que no recurso se
discute uma questão de facto, a qual escapa ao poder de cognição
desta STA, em face do preceituado no art.o 21.o, n.o 4, do Estatuto
dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pelo DL
n.o 129/84, de 27 de Abril, pelo que, de harmonia com o preceituado
nas disposições combinadas dos art.os 32.o, n.o 1, b), e 41.o, n.o 1,
a), ambos do ETAF, o tribunal competente para conhecer do recurso
é o Tribunal Tributário de 2.a Instância e não este STA.

Termos em que, tendo ainda presente o disposto no n.o 3 do
art.o 47.o do CPT, se acorda em declarar esta Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do recurso, e declarar competente
para tal o Tribunal Tributário de 2.a Instância.

Custas pelo recorrente, com a taxa de justiça de . . .

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — José de Jesus Costa (rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Infracções Fiscais cometidas antes da entrada em vigor do
RJIFNA. Forma de processo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O processo de transgressão regulado pelo CPCI é o pro-
cesso adequado para proceder judicialmente por infrac-
ções fiscais cometidas antes da entrada em vigor do
RJIFNA.

2 — O tribunal superior, onde o processo tenha subido em
recurso de decisão relativa à forma de processo, pode
conhecer nele da excepção da prescrição judicial, por
esta ser de conhecimento oficioso.

Recurso no 17 729. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Manuel
Nazaré Sereno, Lda; Relator: EXMo. CONSo Dr. Benjamim
Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I — O Exmo. Representante da Fazenda Pública, junto do tribunal
de 1ª Instância de Leiria, dizendo-se inconformado com o despacho,
de 93.07.06, do mesmo tribunal que, considerando, inaplicável o pro-
cesso de transgressão fiscal às infracções fiscais cometidas antes da
entrada em vigor do DL no 20-A/90, que aprovou o Regime Jurídico
das Infracções Fiscais Não Aduaneiras, por aquelas se terem des-
graduado em contra-ordenações, declarou nulo todo o processado
a partir do auto de notícia e determinou a baixa do processo à Re-
partição competente para aí prosseguir como processo de contra-
-ordenação fiscal, dele recorreu directamente para esta Secção do
Contencioso Tributário do S.T.A., pedindo a sua revogação e a sub-
stituição por outro que mande seguir o adequado processo de trans-
gressão, no caso, para a arrecadação do imposto devido.

II — Em síntese das razões apresentadas nas alegações em fun-
damento do seu pedido, formulou o recorrente as seguintes con-
clusões:

1. Do arto 2o e no 2 do art. 5.o do DL n.o 20-A/90, de 15 de
Janeiro, normas às quais se alude nas excepções constantes do arto 11
do CPT, resulta que aquele diploma só se aplica a factos praticados
depois da sua entrada em vigor;

2. Foi propósito do legislador do novo regime manter em vigor,
na integralidade, o direito contravencional anterior ao início da sua
vigência, sem distinção entre normas materiais e processuais e, dentro
destas, entre os factos participados ou descobertos antes ou depois
da entrada em vigor do RJIFNA;

3. A aplicação do ordenamento processual do RJIFNA e do CPT,
às transgressões cometidas anteriormente àquele, independentemente
da data da sua participação ou descoberta, viola, pois, o citado no 2
do arto 5.o do DL 20-A/90 e os artºs 2, no 1, e 11.o, parte final,
do DL 154/91 e ainda o art.o 3o do CPT;
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4. O processo de transgressão é meio suficiente para, além da multa,
arrecadar o imposto e, quando devidos, os juros compensatórios, sendo
até, nalguns casos, o único meio legalmente previsto para servir esse
fim;

5. O processo de transgressão não desfavorece nem prejudica as
garantias de defesa do transgressor, antes lhas facilita e lhe garante
total isenção e imparcialidade nas decisões, não frustrando os seus
legítimos interesses nem os da própria Administração Fiscal.

6. Encontra-se prescrito o procedimento para aplicação das multas
ou, hipoteticamente das coimas, prescrição essa que é do conheci-
mento oficioso.

III — O Ex.mo Mag.o do M.o P.o, junto deste Supremo Tribunal,
opinou no sentido do provimento do recurso.

IV — Com os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
A questão a decidir está em saber qual a lei processual aplicável

ao conhecimento de factos integradores de contravenções fiscais, ocor-
ridos antes da entrada em vigor do RJIFNA, aprovado pelo DL
no 20-A/90, de 15 de Janeiro, quando esses factos se prefigurem como
susceptíveis de serem também qualificados como contra-ordenações.

A dúvida foi expressamente encarada e resolvida pelo arto 2.o do
referido DL no 20-A/90 que dispôs: “As normas, ainda que de natureza
processual, do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras
só se aplicam a factos praticados posteriormente à entrada em vigor
do presente diploma’’.

O pensamento legislativo foi ainda precisado no arto 5o, quando,
tendo previsto a revogação da legislação em contrário (no 1.o), se
viu na necessidade de salvaguardar a aplicação do direito contra-
vencional anterior (no 2o), já que quis manter a punibilidade das
infracções anteriormente cometidas.

Ao salvar a aplicação do direito contravencional anterior, o le-
gislador não poderia deixar de se interrogar sobre o direito processual
adoptar na perseguição de respectivo ilícito.

Destas normas, cuja vigência foi acautelada, quer pelo arto 11o

do DL no 154/91, de 23 de Abril, que aprovou o CPT, quer pelo
preceito deste compêndio legislativo que trata da aplicação temporal
das leis processuais (arto 3o), resulta claro que o processo de trans-
gressão fiscal continua a aplicar-se para proceder contra os infractores
por factos contravencionais cometidos antes da entrada em vigor do
RJIFNA (que adoptou uma nova lei processual, em grande parte
remissiva para o DL 433/82, de 27/10), ainda que o início do pro-
cedimento se situe em momento posterior ao início da vigência daquele
RJIFNA ou até ao do CPT.

Não contendendo a lei processual em causa com qualquer dimensão
garantística constitucional que deva obrigatoriamente ser resguardada,
como o princípio da aplicação da lei sancionatória mais favorável
(também aplicável em processo penal sempre que condicione a res-
ponsabilidade penal ou contenda com os direitos fundamentais do
arguido; cfr. J.J. Gomes Canotilho, Revista de Legislação e Juris-
prudência, no 3792, pp. 84 e segs. e Figueiredo Dias, Direito Processual
Penal, I, Coimbra, 1981, p. 32, e Direito Processual Penal, 1988/89,
Secção de Textos da U.C., p. 10 e Ac. T.C. no 207/94, de 2 de Março
de 1994, in D.R., II, de 13/07/94) não há que equacionar qualquer
questão de opção pela lei antiga ou pela lei nova. Acresce que, se
é certo que o princípio da aplicação imediata da nova processual
busca a sua razão de ser na presunção de que assim melhor se realizam
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os interesses públicos da aplicação da justiça, que ela visa prosseguir,
isso não quer dizer que o próprio legislador não entenda que tal
também se consegue com a aplicação da lei antiga, ainda por cima
quando a sua estruturação se adequa mais harmoniosamente com
a perseguição, de que não se desistiu, de certo ilícito.

De resto, nem ela estabelece um sistema de garantias que torne
mais frágil a posição do infractor do que no processo de contra-
-ordenação, pois que segundo ele não existe qualquer condenação,
mesmo em imposto, sem que tenha sido decretada pelo juiz, ao invés
do que passa no processo de contra-ordenação onde a sanção é ini-
cialmente aplicada por uma autoridade administrativa.

Por outro lado, sempre nele poderá o Juiz fazer a aplicação da
coima, em vez da multa, se for essa a pena mais favorável ao infractor,
tal como decorre da garantia jurídico-política do arto 29o, no 4 da
CRP. Não será, assim, a eventualidade de haver de ser aplicada uma
coima em vez de uma multa, sendo certo que, neste espaço temporal,
essa questão terá de ser sempre encarada por força da referida garantia
constitucional e até porque a todas as transgressões correspondem
hoje a contra-ordenações nominadas ou inominadas, que terá qualquer
virtualidade para determinar a escolha da lei processual a aplicar.
De resto, acontece até que só continuando o processo a seguir a
forma do processo de transgressão será possível esgotar todo o seu
anterior objecto processual, pois que, para além da multa, o mesmo
abrangia também a cobrança do imposto.

De tudo o exposto resulta que o despacho recorrido não pode
manter-se e, por isso, terá de ser revogado. Essa tem sido, aliás, a
jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal em casos idênticos
(cfr., entre outros, Acs. de 93.11.03, in Rec. 16514; 93.11.03, in Rec.
16018; 93.11.10, in Rec. 16512; 93.11.17, in Rec. 16016; 93.09.22, in
Rec. 16304).

V — Constata-se, porém, que os factos acusados no auto de notícia
ocorreram nos 3o e 4o trimestres de 1989 e 1o de 1990, dizendo respeito
a falta do pagamento do imposto de compensação e que o arguido
apenas foi notificado, nos termos do arto 140o do CPCI, em 92.11.05.

Sendo assim, é evidente que o procedimento judicial se acha pres-
crito por força do disposto no arto 29o, no 4 da CRP, 4o do RJIFNA,
27o, no 1, al. b) do DL 433/82, de 27/10, 2o, no 4 e 123o, no 3 do
Cod. Penal, pois que, mesmo a entender-se que a referida notificação
edital suspendera a prescrição (arto 119o do C. Penal), sempre de-
correram mais de 2 anos sobre a prática dos factos e estes preenchem
um ilícito contra-ordenacional inominado (arto 3o do D.L. no 20-A/90),
punível com coima de montante muito inferior a 100.000$00.

A prescrição judicial, porque representa uma desistência do Estado
do direito de punir, é de conhecimento oficioso e como tal pode
ser decretada nesta instância.

VI — Destarte atento tudo o exposto, acordam os juízes desta Sec-
ção de Contencioso Tributário do STA, em conceder provimento ao
recurso e, consequentemente, em revogar o despacho recorrido, or-
denando o prosseguimento dos autos como processo de transgressão
para aí ser encarada a cobrança do imposto liquidado nos autos.
Mais acordam em julgar prescrito o procedimento judicial exercido
nos autos pelas infracções fiscais neles noticiadas.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 22-2-95. — Benjamim Rodrigues (Relator) — Rodrigues
Pardal — Jesus Costa. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Impugnação da liquidação. Pagamento voluntário, Amnistia.

Doutrina que dimana da decisão:

É judicialmente impugnável a liquidação do imposto, mesmo
que este tenha sido pago como condição do aproveitamento
de “benefícios” concedidos pela lei de amnistia.

Recurso n.o 17.845. Recorrente: Convau — Construções do Vau, Ld.a;
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exm.o Cons.o Dr. Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I — Convau — Construções do Vau, Ld.a, no autos devidamente
identificada, interpôs o presente recurso do despacho de 23.11.1993,
da fls. 120 e 121, do senhor Juiz do Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Faro que, por impossibilidade superveniente da lide, e ao abrigo
da alínea f) do art.o 287.o do Código de Processo Civil, julgou extinta
de impugnação que o ora recorrente deduzira contra a liquidação
de IVA relativo ao 4.o trimestre de 1987, no montante de
17 409 403$00, feita pela Repartição de Finanças de Portimão, pedindo
a sua anulação parcial, na parte respeitante ao imposto liquidado
com relação ao ano de 1986, no montante de 7 610 039$00, em virtude
de a recorrente ter entretanto pago a referida importância de
17 409 403$00, para beneficiar da Lei de Amnistia n.o 23/91, de 4
de julho.

Considerou o despacho recorrido que, de acordo com a jurispru-
dência dominante, o contribuinte que beneficie de condições de re-
gularização fiscal com pagamento de imposto fica impossibilitado de
sindicar contenciosamente a respectiva liquidação.

A recorrente discorda deste entendimento e remata as suas ale-
gações com extensas conclusões — quase todas um acerbo de ar-
gumentos a favor da sua tese e não questões a decidir pelo tribunal —
que se resumem do seguinte modo:

- A recorrente impugnou parcialmente, em 13 de Abril de 1992,
a liquidação do Imposto sobre o Valor Acrescentado relativa ao ano
de 1987, no montante global de 17 409 403$00;

- A impugnação parcial foi fundamentada no facto do IVA liquidado
(7 610 039$00) ser referente ao ano de 1986 e não ao ano de 1987
e, como tal, ter a caducado o direito de liquidação do imposto quando
essa liquidação foi efectuada pela Administração Fiscal;

- A recorrente pagou o montante total do imposto liquidado como
forma de obviar aos elevados custos financeiros que decorreriam da
prestação de uma garantia para suspensão do processo de execução
fiscal entretanto instaurado pela Administração Fiscal para cobrança
coerciva da dívida;

- O pagamento do imposto foi efectuado no dia 8 de Julho de
1992, ou seja, posteriormente à entrada em Juízo da impugnação
que ocorreu em 13 de Abril de 1992;

- Conforme veio a ser reconhecido em despacho de rectificação
do douto despacho recorrido;
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- A recorrente, ao efectuar o pagamento do imposto no prazo de
180 dias contados da notificação da liquidação beneficiou da amnistia
prevista nos artigos 1.o, alínea x), e 2.o da Lei n.o 23/91, de 4 de
Julho;

- Em consequência desse pagamento, o tribunal a quo julgou extinta
a instância por impossibilidade superveniente da lide, por considerar
que, segundo a jurisprudência dominante, o contribuinte que beneficie
de condições de regularização fiscal com pagamento de imposto fica
impossibilitado de sindicar contenciosamente a sua liquidação;

- Tal impugnabilidade funda-se na ideia de que o pagamento do
imposto é condição sine qua non para alcançar o benefício;

- Esse fundamento, se eventualmente correcto à luz de leis de
amnistia anteriores, não não logra qualquer justificação no que con-
cerne à amnistia da Lei n.o 23/91, uma vez que os arts. 1.o, alínea x),
2.o, desta Lei prevê a possibilidade de, em caso de litígio, o contribuinte
beneficiar da amnistia se fizer o pagamento de 180 dias a contar
do trânsito em julgado da sentença decisória, ao passo que nas an-
teriores leis de amnistia, o prazo mínimo de pagamento era de 90
dias contados da notificação da liquidação do imposto;

- O legislador, ao estender o prazo de pagamento para além do
trânsito em julgado da sentença pretendeu e demonstrou não existir
qualquer relação entre as condições de benefício da amnistia e a
impugnabilidade do acto de liquidação do imposto;

- A não se entender assim, estar-se-ia a violar o princípio cons-
titucional da igualdade, ao permitir-se que beneficiasse da amnistia
quem não pagou o imposto e discutiu a sua liquidação até final e
não se permitir continuar a discussão da legalidade da liquidação
a quem pagou o imposto;

- A decisão recorrida viola o disposto nos arts. 1.o, alínea x), e
2oda Lei 23/91, de 4 de Julho.

A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o parecer de que o

recurso não merece provimento, uma vez que, por um lado, a decisão
recorrida segue a jurisprudência maioritária do STA e, por outro,
o argumento de que o facto de a lei admitir o pagamento depois
do trânsito em julgado da decisão não colhe, uma vez que o segmento
da norma que o admite se refere apenas às impugnações pendentes
à data da entrada em vigor da Lei de Amnistia n.o 23/91, o que
já sucedera com o art.o 1.o, alínea t), da Lei n.o 16/86, de 11 de
Junho.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II — Está assente que em 13.4.1992 a ora recorrente apresentou

a petição de impugnação do imposto de IVA liquidado pela Repartição
de Finanças de Portimão, no montante de 17 409 403$00, relativo
ao 4.o trimestres de 1987, e em 8.7.1992 pagou a referida quantia
na tesouraria da Fazenda Pública — cf. despacho de fls. 134, rec-
tificativo do despacho aqui impugnado.

Em face destes factos e das conclusões das alegações da recorrente,
a questão que se coloca é apenas a de saber se, efectuado o pagamento
do imposto liquidado e em dívida no decurso do processo de im-
pugnação, para o efeito de o contribuinte beneficiar da Lei n.o 23/91,
de 4 de Junho, o processo de impugnação pode prosseguir seus termos
ou se o pagamento do imposto implica a impossibilidade superveniente
da continuação desse processo e a consequente inutilidade da lide.

Vejamos.
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III — 1 — A questão tem sido frequentemente submetida à apre-
ciação deste STA e a jurisprudência é largamente maioritária no sen-
tido de que o pagamento do imposto, como condição de o contribuinte
poder beneficiar de “regalias” fiscais, nomeadamente de benefícios
decorrentes de amnistias, implica inexoravelmente a impossibilidade
de dedução de impugnação ou o prosseguimento da que houver sido
deduzida.

O argumento central deste entendimento radica na consideração
de que o pagamento implica a aceitação do condicionalismo imposto
no diploma que concede os “benefícios” fiscais e uma renúncia à
possibilidade de impugnação, que tem um efeito correspondente à
desistência em processo civil — cf., a título exemplificativo, os acs.
de 10.5.1989, no rec. n.o 10 500, in Fisco n.o 16, págs. 25 e segs.,
e de 5.7.1991, rec. n.o 12 715, in Apêndices ao DR, págs. 658 e segs.,
e acs. aí citados, ou na ideia de que o pagamento definitivo do imposto
constitui uma condição absolutamente necessária para que o con-
tribuinte possa auferir os referidos “benefícios” fiscais, tratando-se
de uma situação de base contraprestacional do tipo do ut des, em
que o contribuinte só pode optar entre pagar e beneficiar das regalias
que a lei lhe oferece, não mais podendo impugnar a liquidação, ou
impugnar mas não poder beneficiar das ditas “regalias” fiscais — cfr.,
a título de exemplo, o ac. de 13-3-1991, no rec. n.o 13 086, in Apêndices
ao DR, pág. 299, e o ac. de 9.6.1993, do Pleno da Secção de Con-
tencioso Tributário deste STA, no rec. n.o 13 087. Por vezes acentua-se
que a aquiescência constitui um princípio ou um instituto processual
de carácter geral, de que constitui aplicação o art.o 681.o, n.o s 2
e 3, do Código de Processo Civil, segundo os quais não pode recorrer
quem tenha aceitado, de modo expresso ou tácito, a decisão.

2 — Não parece, contudo, que este seja o melhor entendimento.
2.1 — Em primeiro lugar, afigura-se mais que questionável que o

pagamento do imposto como condição da amnistia ou do aprovei-
tamento de benefícios fiscais implique, em tese geral, a aquiescência
do imposto. Estamos em crer que muitas vezes o interessado paga
o imposto para poder aproveitar a amnistia ou outros “benefícios”
fiscais, mas sem querer renunciar à possibilidade de impugnar a li-
quidação do imposto. A prova disso faz-se sempre que, apesar do
pagamento, o interessado deduz impugnação. E mostra a experiência
que são muitos os casos em que isso acontece. É, de resto, exactamente
o que se verifica no caso sub judice, em que a recorrente impugnou
a liquidação, pagou o imposto liquidado mas manteve o propósito
de continuar com a impugnação.

2.2 — Depois, tal entendimento afronta, de forma directa e clara,
o princípio da legalidade fiscal. Como sublinha o Prof. Teixeira Ribeiro
na RTJ, em anotação ao ac. desta 2.a Secção de 10.5.89, ao interesse
público na legalidade do imposto «não pode sobrepor-se o interesse
particular do Estado em obter receitas. Seria na verdade impensável
que a lei garantisse ao Estado, contra qualquer impugnação, a co-
brança, embora com multa reduzida, de imposto a que não em direito”.

A legalidade fiscal implica a indisponibilidade da relação jurídica
fiscal e por consequência a impossibilidade de renúncia à impugnação
no quadro de uma transacção entre o interessado e o Fisco, ainda
que operada por via legal.

Saldanha Sanches, em anotação ao ac. desta Secção de 24.5.89,
no n.o 18 da revista “Fisco”, salienta “o carácter irrenunciável do
direito à impugnação e a impossibilidade de aplicar no processo fiscal,
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apesar da tentação para o fazer quer para a jurisprudência quer para
o legislador, os institutos civis da transacção judicial ou extrajudicial”.

E mais adiante acrescenta: “E esta impossibilidade é tanto mais
marcada quanto nos encontramos perante um instituto como o “direito
ao recurso” que “representa a especificação, no domínio do conten-
cioso administrativo, do direito de acesso aos tribunais.

Conceder uma certa vantagem a um particular (amnistia de uma
infracção, pagamento a prestações de um imposto em dívida, redução
de multa) em troca da renúncia à possibilidade de exercer o seu
direito à acção judicial constitui assim uma impossibilidade jurídica:
a lei constitucional estabelece uma relação incindível entre a situação
jurídica do particular e os meios de tutela, pois estes não são
renunciáveis”.

2.3 — Daí que não tenham relevo os argumentos invocados por
alguns acórdãos, nomeadamente pelo acima citado ac. do Pleno da
Secção de 9.6.93, no rec. n.o 13 087 — aliás, tirado por escassa maio-
ria —, de que o objectivo do legislador ao conceder “regalias” fiscais
é o de arrecadar receitas, compensando o esquecimento da infracção
com a cobrança do imposto, e de que por isso a arrecadação deste
é definitiva, sendo o pagamento estabelecido como condição abso-
lutamente necessária da amnistia.

Certo é que o legislador, com medidas amnistiadoras de infracções
fiscais tem em vista, além de eventualmente de outros propósitos,
a arrecadação dos impostos em dívida. Mas tal escopo não pode deixar
de ter subjacente a ideia de que se refere a impostos legalmente
em dívida. Por outras palavras: a lei tem subjacente a ideia de que
os impostos foram liquidados de harmonia com a lei. De outro modo
estaria a legitimar transacções fiscais por via legal.

De resto, o efeito querido pelo legislador, sempre que o contribuinte
paga o imposto liquidado, é alcançado. E, se vem a ser reconhecido
por decisão judicial que o Estado tem direito ao imposto, ele já se
encontra arrecadado. Ora, que válida razão haverá para que o Estado
não deva restituir um imposto que os tribunais venham a decidir
que não é devido? E que válida razão haverá para que se deva postergar
o princípio constitucional da recorribilidade dos actos tributários?
Negá-lo seria meter no mesmo saco os contribuintes cumpridores
e os remissos.

Acresce que do facto de a lei estabelecer como condição abso-
lutamente necessária para o benefício da amnistia que o contribuinte
pague o imposto e os juros não resulta necessariamente que, na ideia
da lei, o pagamento seja definitivo e irreversível. O carácter absoluto
do pagamento como condição da amnistia nada tem a ver com a
possibilidade de impugnação da liquidação e com a eventual reso-
lutividade do pagamento. E veremos dentro em pouco que, segundo
o próprio art.o 1.o, alínea x), 2.o, da Lei n.o 23/91, o pagamento do
imposto e dos juros devidos nem sequer é obrigatório antes do trânsito
em julgado de decisão judicial que estabeleça a legalidade da
liquidação.

2.4 — Exactamente por isso é que também não releva o argumento
de que se trata de o contribuinte exercer a opção de pagar e beneficiar
da amnistia, mesmo que entenda que não deve, ou não pagar e não
beneficiar da amnistia, pelo que não ficaria beliscado o princípio da
legalidade. Com efeito, o contribuinte ficaria colocado perante uma
verdadeira coacção: sujeitar-se a pagar um imposto que entende que
não deve para evitar os graves prejuízos que lhe resultarão dos tra-
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dicionais e até aqui insuperáveis atrasos da justiça fiscal, associados
ao risco da perda da impugnação.

Ora, o legislador não pode ter querido esta coacção.
O princípio da legalidade, na vertente que para o tema em análise

importa, não está em o Estado poder ou não dispensar a arrecadação
do crédito tributário que esteja definido — a conformidade consti-
tucional dessa probabilidade é geralmente admitida; cfr. Nuno de
Sá Gomes, in CTF n.o 307/309, pág. 112, e Alberto Xavier, Manual
de Direito Fiscal, pág. 133 — mas antes em que não devem ser exigidos
impostos que não sejam devidos.

Certo que o contribuinte é livre de impugnar ou não a liquidação
de impostos que lhe sejam exigidos e se o não fizer o princípio da
legalidade não sai beliscado. Mas é óbvio que esse princípio já sai
absolutamente ferido se se entender que o convite ao pagamento
dos impostos liquidados é acompanhado da impossibilidade legal de
o contribuinte poder discutir a legalidade da liquidação mesmo depois
de ter pago o crédito tributário liquidado.

2.5 — Por outro lado, sendo certo que o pagamento do imposto
não obsta à impugnação da respectiva liquidação, a que justo título
entender-se que, se o pagamento foi efectuado para o contribuinte
beneficiar de uma amnistia, ficará impedido de discutir judicialmente
a legalidade da liquidação. A que título fugir-se à regra geral da
impugnabilidade das liquidações?

2.6 — Por último, tem razão a recorrente ao invocar o disposto
no art.o 1.o, alínea x), 2o, da Lei n.o 23/91, de 4 de Julho.

Na verdade, tal preceito, ao conceder a amnistia às infracções fiscais
puníveis apenas com multa (que não ultrapasse certo montante) desde
que o imposto e juros de mora porventura devidos sejam pagos dentro
de 180 dias a contar da entrada em vigor na lei, da notificação da
liquidação ou, em caso de litígio, a contar do trânsito em julgado
de sentença decisória, revela inequivocamente que o legislador desliga
a amnistia da concepção de que o pagamento do imposto é definitivo
e irreversível. Pois, se o legislador admite que o contribuinte beneficie
da amnistia desde que pague o imposto e os juros eventualmente
devidos dentro de 180 dias a contar do trânsito em julgado de decisão
judicial, é forçoso reconhecer, por identidade de razão, que o legislador
quis autorizar que o contribuinte pudesse discutir legalidade da li-
quidação, mesmo após o pagamento do imposto e juros eventualmente
devidos, sob pena de premiar os contribuintes mais remissos em de-
trimento dos mais cumpridores e violar de modo escandaloso o prin-
cípio constitucional da igualdade.

Sustenta o Ex.mo Magistrado do M.o P.o que o preceito citado
apenas se refere às impugnações existentes à data da entrada em
vigor da Lei n.o 23/91 que o mesmo já acontecia com o art.o 1.o,
alínea t), da lei de amnistia anterior, a Lei n.o 16/86, de 11 de Junho.
Mas sem razão.

De facto, o art.o 1.o, alínea x), 2o da Lei n.o 23/91 de modo algum
limita a possibilidade do imposto e juros, como condição do benefício
da amnistia, dentro do prazo de 180 dias a contar do trânsito de
sentença, à hipótese de já haver impugnação judicial a correr termos
à data da entrada em vigor da lei. A letra do preceito não fornece
qualquer indicação nesse sentido nem se vê razão para que ele assim
se deva interpretar. Bem pelo contrário, existem fortes razões para
pensar que o legislador pretendeu exactamente o contrário. Basta
pensar na possibilidade de a notificação da liquidação ocorrer após
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a entrada em vigor da lei, hipótese na qual o preceito é claro no
sentido de o contribuinte pode esperar pela decisão judicial e, no
caso de ser convencido da legalidade da liquidação, pagar o imposto
e juros que sejam devidos, no prazo de 180 dias a contar do respectivo
trânsito em julgado.

E o que se diz deste preceito diz-se por igual razão do art.o 1.o,
alínea t), da Lei 16/86.

Pelo exposto, afigura-se não ser de seguir a jurisprudência maio-
ritária deste STA, salvo o muito respeito que é devido aos seus
subscritores.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recuso e
se revoga o despacho recorrido, devendo a impugnação seguir seus
regulares termos.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — José de Jesus Costa — Ernâni
Marques da Silva Figueiredo — Francisco Rodrigues Pardal (Vencido,
tendo em consideração a jurisprudência no acórdão citado a ainda
o facto do pagamento do imposto ser uma condição para beneficiar
da amnistia já depois de deduzida a impugnação ter como efeito
a falta de objecto e origina a extinção da instância por inutilidade
superveniente da lide.

Com efeito, o direito à impugnação judicial embora seja uma ga-
rantia do contribuinte (art. 19, alínea c), do CPT) está na dispo-
nibilidade do contribuinte podendo ou não impugnar.

Ora, se quer obter um benefíco que a lei lhe confere, tem de aceitar
o respectivo condicionalismo legal: PUF, ubi commodi ibi incomundi,
cfr. Jean Jacque Bienvenu, Droit Fiscal, PUF, Paris 1987, p. 88/92
que trata esta matéria nos acordos e opções fiscais que a Administração
concede aos contribuintes.) — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Recurso per saltum. Matéria de
facto. Competência do Tribunal.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso de sentença de 1a instância que julgou im-
procedentes embargos de terceiro à penhora de imóveis o
recorrente afirma que o registo da aquisição de bens pe-
nhorados é posterior ao registo da penhora e da sentença
não consta a data do registo da aquisição, de concluir é
que o recurso incide também sobre matéria de facto, pelo
que o tribunal hierarquicamente competente para conhecer
do recurso é o T. T. de 2a Instância.

Recurso no 17.980. Recorrente: Joaquim Soares de Brito; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: EXMo CONSo. Dr. JESUS COSTA.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I - Joaquim Soares de Brito, nos autos devidamente identificado,
interpôs o presente recurso da sentença de 30.9.93 do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Setúbal, de fls. 122, vo, a fls. 126, vo, que
julgou improcedentes os embargos que o recorrente deduzira contra
a penhora de metade do direito e acção dos prédios descritos na
Conservatória do Registo Predial do concelho da Moita sob os
nos 4 734, 5 089, 5 888 e 6 157 efectuada nos autos de execução fiscal
instaurada na Repartição de Finanças do concelho da Moita contra
a sociedade comercial E. S. Brito & Irmão, Lda, sob a alegação de
que tal penhora ofendera a sua posse.

O ora recorrente alegara, em resumo, que os prédios penhorados
nunca pertenceram à sociedade executada, mas antes à sociedade
em nome colectivo E. S. Brito & Irmão, sociedade esta que, por
escritura de compra e venda celebrada em 22.2.1967, os vendeu a
Estevão Soares de Brito e José Soares de Brito, na proporção de
metade para cada, que, por contrato de arrendamento celebrado em
22.7.90, a sociedade executada os tomou de arrendamento, o qual
foi resolvido por sentença proferida em acção de despejo de
13.12.1984, que o penhorado direito e acção sobre a metade dos pré-
dios veio à propriedade e posse do recorrente, um irmão e sobrinhos
por morte de seu pai, o dito Estevão Soares de Brito, ocorrida em
19.5.1976, e ainda que só em 20.3.1990 tomou conhecimento da
penhora.

A sentença recorrida, depois de fixar a matéria de facto que teve
por relevante para a decisão, considerou que a aquisição da pro-
priedade por parte do falecido Estevão Soares de Brito de metade
dos prédios penhorados não foi registada na Conservatória do Registo
Predial, que a aquisição estava sujeita a registo e que o adquirente
e a Fazenda Pública exequente são terceiros, para efeito de registo,
pelo que aquela aquisição não prevalece perante a penhora, registada,
e subsequente venda da referida metade dos ditos prédios, em con-
sequência, julgou improcedentes os embargos.

O recorrente discorda do entendimento da sentença e remata as
suas alegações com as seguintes conclusões:

“a)- Os imóveis a que dizem respeito o direito e acção penhorados
encontravam-se registados, à data da penhora, metade em nome de
José Pires de Brito e a outra metade - sobre qual incidiu a penhora -
nome da sociedade em nome colectivo E. S. Brito & Irmão;

b)- Por escritura pública de 22 de Fevereiro de 1967, a sociedade
em nome colectivo E. S. Brito & Irmão vendeu a Estevão Soares
de Brito a metade dos imóveis ora penhorada;

c)- A aquisição a favor de Estevão Soares de Brito foi registada
em momento ulterior ao registo da penhora:

d)- A sociedade executada - a E. S. Brito & Irmão, Lda - foi ar-
rendatária dos imóveis em causa entre 22 de Julho de 1970 (data
da celebração da escritura pública de arrendamento) e 13 de De-
zembro de 1984 (data da sentença que declarou resolvido aquele
contrato);

e)- Na vigência do arrendamento de que era beneficiária, a exe-
cutada pagou as rendas devidas, primeiro a José Pires de Brito e
Estevão Soares de Brito e, depois, (após o óbito do Estevão), àquele
e aos herdeiros deste; Consequentemente,
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f)- Entre 22 de Novembro de 1967 e 19 de Maio de 1976 (data
da sua morte), a posse da metade dos imóveis penhorada foi exercida
por Estevão Soares de Brito e depois dessa data pelos seus herdeiros,
entre os quais se conta o embargante-recorrente;

g)- A posse do embargante teve o seu início em 19 de Maio de
1976, mas é continuação daquela de que foi titular o seu irmão Estevão
Soares de Brito;

h)- À data da penhora - 7 de Outubro de 1987 - o embargante
tinha a posse dos referidos prédios, sendo, com efeito, uma posse
real e efectiva e em nome próprio, como é reconhecido na, aliás
douta, sentença recorrida;

i)- Nem o embargante-recorrente, nem o seu falecido irmão Estevão
Soares de Brito, foram parte na execução onde foi decretada a pe-
nhora, nem representam a executada;

j)- O recorrente é, assim, terceiro relativamente à execução que
determinou a penhora;

l)- A penhora foi registada em 3 de Novembro de 1987;
m)- Sendo, assim, muito posterior à posse dos embargantes;
n)- A penhora ofende a posse do ora recorrente, que é terceiro

para efeito de dedução de embargos;
o)- Terceiros, para efeitos registais, são apenas os adquirentes de

direitos sobre a coisa, incompatíveis entre si, e procedentes do mesmo
auto;

p)- Para efeitos registrais, a embargada não pode ser considerada
terceiro;

q)- É-lhes, por isso, oponível a aquisição de que deriva a posse
do recorrente;

r)- Como lhe é oponível a posse do recorrente;
s)- Não pode obstar à procedência dos embargos a falta de registo

de aquisição da propriedade de que deriva a posse do embargante;
t)- Para a procedência dos embargos basta que o embargante seja

terceiro e que a sua posse seja anterior à penhora que a ofendeu;
u)- A, aliás douta, sentença recorrida, ao julgar improcedentes os

embargos, violou as normas constantes do arto 319o do Código de
Processo Tributário e do arto 1 285o do Código Civil”.

Subiram os autos a este STA, per saltum, onde, a requerimento
do Ex.mo Magistrado do Mo Po, o relator do processo ordenou, pelo
despacho de fls. 144, verso, a notificação do recorrente para requerer
o pagamento da multa a que se refere o no 5 do arto 145o do Código
de Processo Civil, no pressuposto de que o recurso fora interposto
dois dias para além do prazo de oito dias legalmente previsto. O
recorrente veio dizer que a carta a notificar a decisão recorrida foi
registada em 11 de Fevereiro de 1993 pelo que, tendo o recurso
sido interposto em 25.10.1993, o foi dentro do prazo legal.

Foi ordenada a baixa dos autos à instância a fim de se averiguar
se a data do registo de entrada do requerimento de interposição de
recurso foi de facto 25.10.1993 ou antes 28 do mesmo mês, como
parecia resultar do registo de fls. 128. O tribunal a quo informou
que o registo de entrada do requerimento de interposição de recurso
é de 25.10.1993.

Em face disso, o relator do processo proferiu o despacho de fls. 156,
verso, declarando sem efeito o despacho de fls. 144, verso.

Contra-alegou depois a Fazenda Pública, pugnando pela manu-
tenção do decidido.
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O Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito pois que o recorrente
alega diversos factos que não constam da sentença recorrida.

Notificados para se pronunciar, querendo, sobre tal parecer, a Fa-
zenda Pública aceitou o parecer do Mo Po, mas o recorrente entende
que em causa está apenas questão de direito.

Colhidos os vistos do adjuntos, cumpre decidir.
II - Flui do exposto que a questão que se coloca ao tribunal é

a de saber se aquisição de propriedade de bens imóveis por parte
de antecessor do recorrente, registada depois do registo da respectiva
penhora, prevalece sobre esta. Eventualmente colocar-se-á ainda a
questão de saber se os bens penhorados estavam inscritos na Con-
servatória do Registo Predial, à data da penhora, em nome da so-
ciedade executada.

Antes, porém cabe apreciar a questão suscitada pelo Mo Po sobre
o âmbito do recurso pois da sua solução depende a competência
do tribunal.

Com efeito, de harmonia com o preceituado no arto 21o, no 4,
do ETAF, a Secção de Contencioso Tributário do STA, a Secção
do Contencioso Tributário do STA apenas conhece de matéria de
direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários
de 1a instância. Por isso, e nos termos do disposto nos artos 32o,
no 1, alínea b), e 41o, no 1, alínea a), do mesmo diploma, o tribunal
competente para conhecer dos recursos em que se discuta matéria
de facto é o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Vejamos, pois.
III - O Ex.mo Magistrado do Mo Po tem razão.
Na verdade, o recorrente começa por alegar que, à data da penhora,

os imóveis a que se refere a penhora, se encontravam registados me-
tade em nome de José Pires Brito e a outra metade em nome da
sociedade em nome colectivo E. S. Brito & Irmão - cfr. conclusão a).

Por outro lado, na alínea c) das conclusões, o recorrente afirma
que a aquisição a favor de Estevão Soares de Brito foi registada
em momento ulterior ao registo da penhora.

Na conclusão da alínea l) o recorrente afirma que a penhora foi
registada em 3.11.1987.

E na conclusão h) afirma que a penhora se realizou em 7.10.1987.
Ora, alguns destes factos não se encontram dados como provados

na sentença recorrida. Na verdade, da sentença consta que o registo
da penhora teve lugar em 3.11.87, que a propriedade dos prédios
em causa se encontrava inscrita a favor de E. S. Brito & Irmão e
que em 22.9.83 foi inscrita a favor de José Pires Brito a aquisição
de metade. Mas da sentença não consta a data em que a penhora
teve lugar nem em que data foi efectuado o registo da aquisição
de metade dos prédios a favor do Estevão Soares de Brito, antecessor
do recorrente.

Afirma o recorrente que não invocou o facto de a penhora ser
anterior ao registo da aquisição de metade a favor de Estevão Soares
de Brito como suporte da sua pretensão, sendo óbvio que nunca po-
deria sustentar o seu pedido num registo posterior, sendo certo que
o objecto do recurso é o de saber se o embargante pode opor ao
requerente posse anterior à penhora, posse essa derivada de aquisição
não registada. E dir-se-á ser óbvio que o registo da aquisição foi
posterior ao registo da penhora, pois de outro modo nenhum problema
se punha.
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Contudo, sendo afirmados factos que não constam da sentença,
logo se afirma a competência do Tribunal Tributário de 2a Instância,
sendo irrelevante para o efeito a questão de saber se tais factos são
ou não essenciais para a decisão do recurso, questão essa que só
pode ser apreciada pelo tribunal hierarquicamente competente. E
a afirmação de que, face aos termos das alegações de recurso, é óbvio
que o registo da aquisição foi posterior ao registo da penhora não
pode ser produzida por este STA. A argumentação da sentença e
as alegações do recurso têm na verdade subjacente a ideia de que
o registo da aquisição é posterior ao registo da penhora. Mas nada
garante que assim tenha sido de facto e não possa ter havido erro
quer da sentença quer do recorrente e que afinal os termos do recurso
não tenham razão de ser. É esta, aliás, a jurisprudência uniforme
deste STA.

Assim sendo, esta Secção de Contencioso Tributário do STA é
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso,
sendo para tal competente o T. T. de 2a Instância.

Termos em que, e tendo ainda presente o disposto no no 3 do
arto 47o do Código de Processo Tributário, se acorda em declarar
esta Secção de Contencioso Tributário do STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do objecto do recurso e declarar
competente para tal o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, com 20.000$00 de taxa de justiça.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — José Jesus Costa (rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Imposto complementar-Secção B. Lucros distribuídos aos só-
cios. Abatimentos. Exercício a que respeitam. Arto 84o, § 2o,
do Código do Imposto Complementar.

Doutrina que dimana da decisão:

Os abatimentos de lucros distribuídos aos sócios nos termos
do § 2o do arto 84o do CIC são os respeitantes ao exercício
em que tais lucros são gerados, ainda que distribuídos em
exercícios posteriores.

Recurso no. 18.016, em que são recorrente Navigomes — Navegação
e Comércio, Lda, e recorrida Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exmo. Conselheiro Doutor José Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I – Navigomes — Navegação & Comércio, Lda, nos autos devida-
mente identificada, interpôs o presente recurso da sentença do Tri-
bunal Tributário de 1a Instância de Setúbal de 18.11.91, a fls. 9 a
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10, vo, que julgou improcedente a impugnação que a recorrente de-
duzira contra a liquidação de Imposto Complementar-Secção B, re-
lativo ao ano de 1985, e juros compensatórios, feita pela Repartição
de Finanças de Setúbal, nos montantes, respectivamente, de
481 025$00 e 203 059$00.

O recurso foi interposto para o Tribunal Tributário de 2a Instância,
o qual se declarou incompetente, em razão da hierarquia, para dele
conhecer, pelo que os autos foram remetidos a este STA, onde deram
entrada em 16.3.94.

A recorrente alegara na impugnação, em resumo, o seguinte:
– Apresentou em 30.12.86 a declaração modelo 6 de Imposto Com-

plementar referente ao exercício de 1985, na qual deduziu ao ren-
dimento global líquido de 5 861 776$00 a quantia de 4 500 000$00
atribuída em 1986 aos sócios como lucros de 1985;

– Tal é o que decorre do disposto no § 2o do arto 84o do Código
do Imposto Complementar (CIC) e do no 7 do preâmbulo do mesmo
diploma;

– Não obstante, foi notificada para pagar os montantes da liquidação
impugnada por pretensamente haver deduzido erradamente a quantia
de 4 500 000$00 de lucros atribuídos aos sócios;

– A liquidação é ilegal e deve por isso ser anulada.
A sentença recorrida não acolheu o entendimento da impugnante

e ora recorrente e antes perfilhou o da repartição de finanças li-
quidadora, considerando, em resumo, que, em face da letra do § 2o

do arto 84o do CIC, o que releva é o ano em que os lucros são
postos à distribuição dos sócios e não o ano em que os lucros são
gerados, citando em abono dessa tese o ac. de 14.2.73 do então Tri-
bunal de 2a Instância das Contribuições e Impostos publicado em
Ciência e Técnica Fiscal nos 179/180, págs. 290 a 293, e por isso
julgou improcedente a impugnação.

A ora recorrente reitera o seu ponto de vista, abonando-se em
parecer e diversas citações doutrinais, e remata as suas alegações
do modo que, em resumo, se segue:

– A ora recorrente apresentou a sua declaração modelo 6 de Im-
posto Complementar referente ao exercício económico de 1985, na
qual se deduziu ao rendimento global líquido obtido em 1985 a im-
portância dos lucros de 1985 atribuídos pela Assembleia Geral em
1986 aos seus sócios, sendo certo que o normal é que os lucros atri-
buídos aos sócios a abater nos termos do § 2o do artigo 84o do Código
do Imposto Complementar, são os resultados do exercício da acti-
vidade do ano anterior;

– Este comportamento está de harmonia com o preceituado no
§ 2o do artigo 84o e nos artos 88, 91o e 102o, todos do mesmo código,
sempre foi o adoptado durante cerca de 25 anos por milhares de
empresas e tem o apoio da doutrina e da jurisprudência e foi ainda
acolhido pelo despacho do SEO de 14.1.1964;

– Na sentença recorrida existe oposição entre os fundamentos e
a decisão, o que configura a nulidade prevista no no 1 do arto 144o

do Código de Processo Tributário;
– Assim, deve a sentença ser revogada e anulada a liquidação do

imposto e juros compensatórios ilegalmente cobrados pela Adminis-
tração Fiscal e a recorrente deles reembolsada e indemnizada pelos
respectivos juros indemnizatórios.

Juntou documentos e um parecer.
Sem contra-alegações, subiram os autos ao Tribunal Tributário de

2a Instância e depois remetidos a este STA, onde o Ex.mo Procu-
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rador-Geral-Adjunto emitiu o parecer de que o recurso merece pro-
vimento, uma vez que a correcta interpretação do § 2o do arto 84o

do CIC vai no sentido de que a expressão parte final do dito parágrafo
“relativamente ao ano a que o imposto respeita”, ao contrário da
tese sufragada pela decisão recorrida, se refere quer às empresas
públicas quer às privadas, não havendo razão para distinguir.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II – Flui do exposto que a questão a decidir consiste em saber

se a impugnante e ora recorrente violou o disposto no § 2o do arto 84o

do CIC pelo facto de, na declaração modelo 6 de Imposto Com-
plementar apresenta em 1986 e relativa ao exercício de 1985, ter
efectuado a dedução dos lucros relativos ao exercício de 1985 atri-
buídos aos sócios em 1986.

Dispunha tal preceito, na redacção resultante do DL no 196/82,
de 21 de Maio – redacção essa em vigor à data da dita declaração
modelo 6 e por isso aplicável ao caso vertente –, o seguinte:

“À soma dos rendimentos abater-se-á, tratando-se de sociedades
com sede no continente ou arquipélagos dos Açores e da Madeira,
a importância dos lucros colocados à disposição dos sócios e, tra-
tando-se de empresas públicas, as importâncias correspondentes à
remuneração do capital estatutário, relativamente ao ano a que o
imposto respeita”.

Ora, o que se discute é saber se do preceito resulta que a dedução
se efectua em relação ao exercício em que os lucros foram distribuídos
ou se a dedução se faz em relação ao ano em que os lucros foram
gerados, embora tenham sido distribuídos em exercício posterior.

Este é o thema decidendum.
Antes, porém, importa conhecer da questão de saber se a sentença

recorrida padece do vício que a recorrente lhe imputa da nulidade
por contradição entre os fundamentos e a decisão. Trata-se de uma
questão prévia pois que, a proceder, implica anulação do decidido
e a baixa dos autos à instância para nova decisão, nos termos do
disposto no arto 762o, no 2, do Código de Processo Civil, com as
necessárias adaptações, ex vi do arto 2o, alínea f), do CPT.

Vejamos, pois, essa questão.
III – Ora, a recorrente não tem razão quanto à arguição de nulidade

da sentença.
As razões que a recorrente alega, a procederem, levam à conclusão

de que a sentença praticou um erro de julgamento. Mas daí não
decorre que se verifique contradição entre os fundamentos e a decisão.
A sentença considera que do § 2o do arto 84o do CIC resulta que
os abatimentos a efectuar devem sê-lo em relação ao exercício em
que os lucros são distribuídos e não em relação àqueles em que são
gerados. A recorrente sustenta ponto de vista oposto. Mas não se
vê como é que existe contradição entre os fundamentos e a decisão
recorrida.

Improcede, pois, a arguição de nulidade da sentença.
IV – Vejamos então o fundo do recurso.
Sustenta a sentença recorrida, secundando a tese da repartição

de finanças liquidadora, que o sentido do § 2o do arto 84o do CIC
é o de que o abatimento dos lucros distribuídos aos sócios se efectua
em relação ao exercício em que eles foram postos à disposição destes,
sendo irrelevante o exercício em que eles tenham sido gerados. Afirma
que é o que resulta inequivocamente do citado preceito.

A sentença não aduz qualquer argumento a favor dessa tese, li-
mitando-se a citar nesse sentido o ac. de 14.2.1973 do então Tribunal
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das Contribuições e Impostos de 2a Instância, publicado em CTF
nos 189/190, págs. 290 a 293. Mas é óbvio que o senhor Juiz a quo
deu relevo decisivo à circunstância de o preceito se referir ao aba-
timento dos lucros colocados à disposição dos sócios, considerando
que a expressão final constante do inciso ora em discussão “rela-
tivamente ao ano a que o imposto respeita” apenas se reporta à re-
muneração do capital social das empresas públicas.

Mas a tese subscrita na sentença não pode manter-se.
A redacção do § 2o do preceito em análise na redacção anterior

à do DL no 196/82, de 21 de Maio era a seguinte:
“À soma dos rendimentos abater-se-á, tratando-se de sociedades

com sede no continente ou ilhas adjacentes, a importância dos lucros
atribuídos aos sócios relativamente ao ano a que o imposto respeita”.

A nova redacção, à parte a alteração de forma no que concerne
à referência às ilhas adjacentes – passando a referir-se aos arquipélagos
dos Açores e da Madeira –, tem de significativo o acrescentamento
da expressão “e, tratando-se de empresas públicas, as importâncias
correspondentes à remuneração do capital estatutário”, expressão esta
que foi intercalada antes da acima referida expressão final “relati-
vamente ao ano a que o imposto respeita”.

Ora, a comparação entre as duas referidas redacções do preceito
logo sugere que aquilo que o legislador pretendeu foi tão-somente
ser mais rigoroso na linguagem utilizada na redacção anterior, pois
que, à data da redacção inicial do § 2o do arto 84o, não existiam
empresas públicas. Ora, em relação a estas, não se pode dizer que
haja lucros a distribuir pelo capital social, mas sim remuneração do
capital estatutário. Certo que os lucros são remuneração do capital,
mas a verdade é que o legislador foi bem claro em pretender utilizar
a expressão “remuneração do capital estatutário” referir-se a remu-
neração do capital das empresas públicas.

E, como bem observa o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, se o
legislador tivesse tido a preocupação de estatuir um tratamento di-
ferente para os dois tipos de empresas a tributar, não deixaria de
o fazer de forma clara. Ora, é de presumir que o legislador soube
exprimir o seu pensamento em termos adequados – cfr. no 3 do arto 9o

do Código Civil.
Por outro lado, não se vê outra qualquer explicação para a alteração

introduzida pelo DL no 196/82, de 21 de Maio.
Do que se trata é de apurar o rendimento global das pessoas co-

lectivas para efeito de sujeição a Imposto Complementar-Secção B,
em relação a cada exercício. E aos rendimentos indicados no corpo
do artigo, o § 2o manda abater a soma dos lucros distribuídos aos
sócios e bem assim os rendimentos do capital estatutário das empresas
públicas. Deste modo, e uma vez que se trata de tributar rendimentos
de um determinado exercício, é óbvio que os abatimentos a efectuar
terão que ser também os lucros distribuídos ou os rendimentos do
capital estatutário referentes ao exercício a que aqueles rendimentos
respeitam.

E não se vê qualquer razão para distinguir entre rendimentos de
capital distribuídos aos sócios nas sociedades privadas e rendimentos
remuneratórios do capital estatutário das empresas públicas.

Que assim é mostra-o, de resto, como bem observa a recorrente,
o escopo revelado pelo legislador do no 7 do preâmbulo do DL
no 45 399, de 30.11.63, que aprovou o Código do Imposto Comple-
mentar. Pretendeu-se, com o Imposto Complementar-Secção B, com-
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pensar a não incidência de imposto em relação a lucros apurados
e não distribuídos a sócios com o propósito de estes fugirem ao Imposto
Complementar-Secção A ou em relação a lucros levados a reservas
e que não seriam tributados em Imposto Complementar na altura
da liquidação das sociedades. Sendo assim, não se vê por é que aos
rendimentos tributáveis de um exercício não se devam abater os lucros
relativos a esse mesmo exercício, ainda que distribuídos em exercício
posterior. Aliás, toda a estrutura da determinação da matéria co-
lectável do imposto confirma que assim é. Na declaração modelo 6
têm que ser mencionados os rendimentos do exercício anterior, com
os abatimentos correspondentes – cf. no 8 do modelo 6, ao aludir
à obrigatoriedade de a sociedade mencionar os lucros distribuídos
aos sócios “relativamente a esse ano” e o no 33 das instruções de
preenchimento da referida declaração modelo 6 em que se afirma
taxativamente que se deve declarar a importância total dos lucros
atribuídos aos sócios relativamente ao ano em causa, isto é, ao ano
a que se respeita a declaração.

É este o entendimento unânime da doutrina. Vide Profs. Joaquim
de Carvalho e Freitas Pereira, in AIP Informação nos 7-8-/86-Julho/
Agosto, pág. 52, Brás Teixeira e Assis Ferreira, in Código do Imposto
Complementar, edição de 1970, pág. 219, Lino Pires, Código do Im-
posto Complementar, pág. 162. E é este também o entendimento
da própria administração fiscal – cfr. despacho do SEO de 14.11.64
– po 23/2, E.G. 5769/64, citado por Brás Teixeira e Assis Ferreira,
obra citada, pág. 219.

Abona-se a sentença recorrida com o ac. de 14.2.1973 do então
Tribunal de 2a Instância das Contribuições e Impostos, publicado em
Ciência e Técnica Fiscal nos 179-180, págs. 290 e segs. Sem razão,
porém. Na verdade, tal acórdão versa uma hipótese diferente da do
caso sub judice, mas contém considerações que em nada contrariam
o entendimento aqui perfilhado.

De tudo o exposto se conclui que a expressão final constante do
§ 2o do arto 84o do CIC “relativamente ao ano a que o imposto
respeita” tanto se refere às empresas privadas como às empresas pú-
blicas, pelo que a decisão recorrida não pode manter-se.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a sentença recorrida a anulando-se a liquidação im-
pugnada.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — José Jesus Costa (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Recurso
de decisão jurisdicional. Questão de facto.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é abso-
lutamente incompetente em razão da hierarquia para co-
nhecer do recurso interposto ”per saltum” de decisão
do Tribunal Tributário de 1ª instância se não tem como
fundamento exclusivamente matéria de direito, por força
do art. 32.o n.o 1 alín. b) do ETAF.

II — Se no quadro conclusivo das alegações se discute também
matéria de facto competente para o conhecimento do
recurso o Tribunal Tributário de 2ª instância, nos termos
do art. 41.o n.o 1 alín. a) do ETAF.

Recurso n.o 18 082. Recorrente: Adão Orlando Oliveira Campos; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2ª Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Adão Orlando Oliveira Campos, identificado nos autos, inconfor-
mado com a decisão que rejeitou liminarmente a oposição à execução,
veio interpor recurso ”per saltum” para este Supremo Tribunal, cujas
alegações aqui apresentadas contêm o seguinte quadro conclusivo:

1ª - Ao recorrente não lhe foi assegurado meio judicial de im-
pugnação ou recurso contra o acto de liquidação que originou a pre-
sente execução.

2ª - Em virtude de não ter sido notificado do referido acto de
liquidação.

3ª O douto despacho violou os arts. 286.o n.o 1 alín. h), 64.o e
19.o alín. c) todos do CPT.

Termina defendendo que deve o despacho de rejeição ser sub-
stituído por forma a que se permita a aceitação da oposição a fim
de o processo seguir os seus trâmites até final.

A Representante da Fazenda Pública produziu contra-alegação em
que pugna pela improcedência do recurso contestando a veracidade
das primeiras duas conclusões, defendendo que a mera irregularidade
da notificação, a existir, não afecta a validade do acto de liquidação
do imposto profissional e que só a ilegalidade abstracta constitui fun-
damento de oposição à execução, não permitindo a alín. h) do n.o 1
do art. 286.o do CPT a apreciação da legalidade da liquidação da
dívida exequenda.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer, con-
cluindo que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria
de direito pelo que o Supremo Tribunal Administrativo é hierarqui-
camente incompetente para o conhecimento do recurso ao abrigo
dos arts. 32.o n.o 1 alín. b) e 41.o n.o 1 alín. a) do ETAF e art. 167.o
do Código de Processo Tributário.

Notificado o recorrente para se pronunciar, querendo, sobre a sus-
citada questão de incompetência do Tribunal, nada disse.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Sendo, como é, a competência dos Tribunais uma questão de ordem

pública e o seu conhecimento preceder o de outra matéria (art. 3.o
da LPTA e art. 2.o alín. b) do CPT), impõe-se, prioritariamente, se
comece pela questão da incompetência deduzida pelo Ex.mo Ma-
gistrado do Ministério Público.

Trata-se de incompetência absoluta, em razão da hierarquia, que
pode ser arguida pelas partes e deve ser suscitada oficiosamente pelo
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Tribunal em qualquer estado do processo enquanto não houve sen-
tença com o trânsito em julgado proferida sobre o fundo da causa.

A apreciação de tal questão passa, logicamente, pela análise da
matéria vertida nas conclusões da alegação uma vez que é através
delas que o recorrente opera a delimitação objectiva do recurso, em
conformidade, aliás, com o entendimento jurisprudencial pacífico
apoiado no disposto nos arts. 684.o n.o 3 e 690.o n.o 3 do CPC, com
vista a determinar se no recurso se questiona matéria de facto, caso
em que seria competente o Tribunal Tributário de 2ª instância ou
se, pelo contrário, o objecto do recurso se circunscreve à mera apre-
ciação, interpretação e aplicação das regras de direito, situação em
que será competente este STA.

Para o efeito, importa se proceda ao confronto da matéria das
conclusões com o elenco probatório para melhor se decidir se, no
caso vertente, se patenteia controvérsia sobre a matéria fáctica.

Vejamos.
Do quadro da matéria de facto do despacho recorrido consta ex-

clusiva e textualmente o seguinte:
”Os factos:
Contra o oponente corre termos a dita execução fiscal, -que radica

na liquidação do dito imposto”.
Daqui partiu o M.mo Juiz para a decisão de direito, com a rejeição

liminar da oposição.
Contrapõe o recorrente nas conclusões da alegação que ”não lhe

foi assegurado meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto
de liquidação que originou a presente execução em virtude de não ter
sido notificado do referido acto de liquidação”.

A afirmação de que ”não se lhe foi assegurado meio judicial” supõe
a necessária indagação no plano factual cuja resposta pode resultar
do contributo que há-de ser dado pela Administração Fiscal em ordem
ao alicerçamento da decisão de direito.

O mesmo se diga relativamente a asserção de que não foi notificado
do acto de liquidação que, por não encontrar rasto nos autos, para
se aferir da sua veracidade ou não, é, inquestionavelmente, matéria
de facto cuja decisão definitiva é da competência das instâncias, ou
seja, no caso, do Tribunal Tributário de 2ª instância que, nos termos
do art. 39.o do ETAF conhece de matéria de facto e de direito.

Pode argumentar-se contra a exiguidade do quadro probatório cons-
tante do despacho recorrido a reclamar insuficiência da matéria de
facto e, em consequência, uma outra decisão que não seja de in-
competência deste Tribunal.

A verdade, porém, é que como já se referiu, a questão da com-
petência logra prioridade de conhecimento e prévia definição, ponto
de partida para o conhecimento das demais questões, mas pelo Tri-
bunal competente.

Como muito bem defende o Ex.mo Magistrado do Ministério Pú-
blico não releva, para efeitos 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 solução
cabe apenas ao Tribunal que estiver já julgado competente.

Ora discutindo-se como se discute, matéria de facto, no caso em
apreço significa que o fundamento do recurso não versa exclusiva-

491

mente matéria de direito o que determina a incompetência absoluta,
em razão da hierarquia, da Secção de Contencioso Tributário do STA,
por força dos arts. 21.o n.o 4, 32.o n.o 1 alín. b) e 41.o n.o 1 alín. a)
do ETAF, em consonância com o art. 167.o do CPT, sendo competente
para do recurso conhecer o Tribunal Tributário de 2ª instância.

Procede, pois, a suscitada questão da incompetência deste Tribunal.
Termos em que se acorda em declarar absolutamente incompetente,

em razão da hierarquia, o Supremo Tribunal Administrativo , cabendo
tal competência para o efeito ao Tribunal Tributário de 2ª instância.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$
e 40% de procuradoria.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Abílio Bordalo (Relator) — Er-
nâni Figueiredo — João José Coelho Dias. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Oposição á execução fiscal. Prazo. Contagem. Arto 144o, no 3,
do Código de Processo Civil. Arto 279o do Código Civil.
Arto 285o do Código de Processo Tributário.

Doutrina que dimana da decisão:

O prazo de oposição à execução fiscal, no domínio do Código
de Processo Tributário, conta-se nos termos do disposto
no arto 144o, no 3, do Código de Processo Civil.

Recurso no 18.115. Recorrente: David Raposo Goulão. Recorrido:
Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Conso. Dr. Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I — David Raposo Goulão, nos autos devidamente identificado,
interpôs o presente recurso do despacho do senhor Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Castelo Branco de 18.1.1994 que rejeitou
liminarmente a oposição que o ora recorrente deduzira à execução
fiscal pela Fazenda Pública instaurada contra a sociedade comercial
Mota & Ca, com os elementos de identificação dos autos, execução
essa que contra o recorrente revertera.

O despacho ora impugnado considerou que, tendo o recorrente
sido citado para os termos da execução em 13.9.1993 e a petição
de oposição dado emtrada ne repartição de finanças competente em
12.10.1993, o foi para além do prazo de 20 dias previsto no arto 285o,
no 1, alínea a), do Código de Processo Tributário, uma vez que a
contagem desse prazo se faz de harmonia com o preceituado no
arto 279o do Código Civil, em face do preceituado no arto 49o, nos 1
e 2 do CPT.

O recorrente discorda deste entendimento, sustentando que o prazo
se conta nos termos do disposto no arto 144o, no 3, do Código de
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Processo Civil, uma vez que os actos praticados pela administração
fiscal se integram no exercício de um poder judicional, actos esses
que não alteram a natureza do processo de execução fiscal, assumindo
a oposição a natureza de uma contestação em relação à execução.

Sem contra-alegações subiram os autos a este STA, onde o
Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o parecer de que o recurso
merece provimento, uma vez que o processo de execução assume
a natureza de um processo judicial em que alguns actos são praticados
pelo juiz e outros pela administração, pelo que o prazo da oposição
se conta nos termos do no 3 do arto 144o do Código de Processo
Civil, conforme jurisprudência uniforme deste STA.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II — Flui do exposto que a questão a decidir é a de saber se o

prazo da oposição à execução fiscal se conta nos termos do disposto
no no 3 do arto 144o do Código de Processo Civil, suspendendo-se,
pois, durante as férias, sábados, domingos e feriados, ou se se conta
nos termos do arto 279o do Código Civil, o despacho recorrido é
de confirmar. Não assim no caso de a contagem do prazo deve ser
feita de harmonia com o preceituado no no 3 do arto 144o do Código
de Processo Civil.

Com efeito, o recorrente foi citado para a execução em 13.9.1993.
Assim, descontando o dia 14 de Setembro — férias judiciais —, os
sábados, domingos e o feriado de 5 de Outubro, o prazo de 20 dias
para a oposição só terminava em 13 de Outubro de 1993. Visto que
a oposição deu entrada em 12 de Outubro, é tempestiva.

Vejamos, pois.
III — A questão tem sido objecto de muitos arestos deste STA,

tendo-se decidido uniformemente que o prazo de oposição é um prazo
judicial, pelo que se conta de harmonia com o preceituado no arto 144o,
no 3, do Código de Processo Civil.

Dispõe o arto 49o do Código de Processo Tributário:
”1 — Os prazos, no processo administrativo tributário ou no pro-

cesso gracioso tributário, contam-se de acordo com as regras do ar-
tigo 279o do Código Civil, salvo disposição especial.

2 — Aos prazos para dedução de impugnação judicial, de inter-
posição de recursos das decisões de aplicação das coimas e das decisões
do chefe da repartição de finanças no processo de execução fiscal
aplica-se o disposto no número 1.

3 — Os prazos para a prática de actos no processo judicial contam-se
nos termos do Código de Processo Civil”.

Este artigo distingue muito claramente os prazos para a prática
de actos no processo judicial tributário — previstos no no 3 — dos
prazos para a prática de actos no processo administrativo tributário
ou gracioso — previstos no no 1 —.

Aqueles contam-se de harmonia com o disposto no no 3 do arto 144o

do Código de Processo Civil, suspendendo-se nas férias, sábados, do-
mingos e feriados. Estes contam-se de acordo com o disposto no
arto 279o do Código Civil, não se verificando a referida suspensão.

Entretanto o no 2 do citado artigo 49o tem o cuidado de acentuar
que os prazos para a impugnação judicial, para a interposição de
recurso das decisões de aplicação de coimas e bem assim das decisões
do chefe de repartição de finanças no processo de execução fiscal
se aplica o disposto no arto 279o do Código Civil.

Em nenhuma parte deste artigo se faz referência à oposição à
execução fiscal.
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Ora, dispondo o arto 71o, no 2, alínea f), do CPT que o processo
de cobrança dos impostos e demais prestações tributárias é um pro-
cesso administrativo tributário — por contraposição o processo judicial
tributário; cfr. arto 118o do mesmo CPT —, ser-se-ia tentado a con-
siderar que a oposição à execução fiscal assume a natureza de recurso
de uma decisão proferida em processo administrativo tributário e,
por aplicação dos nos 1 e 2 do arto 49o citado, não restaria dúvida
de que o prazo se deverá contar de harmonia com o preceituado
no arto 279o do Código Civil.

Contudo, não se nos afigura que este seja o melhor entendimento.
Na verdade, conquanto actualmente o processo de execução fiscal

assuma a natureza de processo administrativo tributário, não pode
olvidar-se que ele comporta alguns incidentes de natureza jurisdi-
cional. É o que se passa com os processos previstos no arto 237o,
no 2, do CPT, ou seja, os incidentes da execução, os embargos, a
oposição, a verificação e graduação de créditos e a anulação da venda,
da competência do juiz.

Trata-se de incidentes do processo de execução e que constituem
verdadeiros processos judiciais.

Por isso não pode deixar de se lhes aplicar o regime previsto no
no 3 do arto 49o do CPT.

Nem se diga que, sendo actualmente o processo de execução fiscal
um processo administrativo tributário, os actos nele praticados re-
vestem a natureza de actos administrativos e por isso estão sujeitos
à regra geral de recurso para os tribunais, como acontece com a
impugnação judicial, com o recurso de actos de aplicação de coimas
e bem assim de actos proferidos pelo chefe da repartição de finanças
em processo de execução. Na verdade, a oposição à execução reveste
claramente a natureza de contestação a um processo que já existe.
Não se trata de recorrer se actos administrativos — definitivos e exe-
cutórios ou actos lesivos, na concepção do no 4 do arto 268o da Cons-
tituição após a revisão constitucional de 1989 —, mas de contestar
uma acção executiva intentada pela administração fiscal no decurso
de um processo.

E o certo é que o no 2 do arto 49o do CPT refere-se aos prazos
para a impugnação judicial — que é um verdadeiro recurso conten-
cioso de um acto administrativo definitivo e executório —, aos recursos
de actos de aplicação de coimas, que também são actos administrativos,
mas já não se refere, como seria curial que o fizesse, aos incidentes
em processo de execução, à oposição, aos embargos de terceiro, à
verificação e graduação e créditos e à anulação da venda judicial.

É, que, não obstante o facto de o processo de execução fiscal se
ter transformado em processo administrativo tributário, por razões
de necessidade de aliviar os tribunais tributários de uma excessiva
carga de serviço que bem poderia ser desempenhado pelas repartições
de finanças, a sua estrutura fundamental de processo não se alterou.
Daí que se compreenda que o legislador continuasse a ver os processos
a que se refere o no 2 do arto 237o como processos judiciais como
verdadeiros incidentes de um processo. E isso é que justifica que
o no 2 do arto 49o não lhes faça referência para o efeito de os sujeitar
ao regime de contagem do prazo do arto 279o do Código Civil. É
no fundo a mesma razão que levou o legislador do no 4 do arto 144o

do Código de Processo Civil a ressalvar do regime de propositura
de acções, a que é aplicável o arto 279o do Código Civil, os embargos
de terceiro, uma vez que aí existe um processo a correr termos.
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É claro que nenhuma razão havia para que o citado arto 144o,
no 4, ressalvasse também os prazos dos embargos de executado — cor-
respondentes à oposição na execução fiscal —, uma vez que aí se
tratava da contestação a um processo judicial, situação exactamente
igual à que se verificava no domínio do Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos.

No que toca, porém, aos embargos, se não fosse a ressalva do
no 4 do arto 144o do Código de Processo Civil, o regime de contagem
dos prazos respectivos não poderia deixar de ser o do arto 279o do
Código Civil pois que os embargos de terceiro assumem verdadei-
ramente a natureza de uma acção para defesa da posse ofendida
pela penhora operada em processo judicial. Mas é a circunstância
de correr termos um processo judicial no decurso do qual se verificou
a ofensa da posse de terceiro que levou o legislador a consagrar
a excepção prevista para os embargos no no 4 do arto 144o do Código
de Processo Civil.

Ora, esta razão — e existência de um processo no decurso do qual
se verifica a ofensa da posse de terceiro — é válida independentemente
da natureza do processo de execução.

Por outras palavras: a alteração de natureza da execução fiscal,
por razões de carácter pragmático, não implica a alteração do regime
de contagem de prazos em relação à oposição à execução fiscal.

Neste sentido, vide Alfredo de Sousa e Silva Paixão, in Código
de Processo Tributário, 2a edição, pág. 563.

Assim sendo, o despacho recorrido não pode manter-se.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,

revogando-se o despacho recorrido, o qual deve ser substituído por
outro que não rejeite a oposição por extemporaneidade.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — José de Jesus Costa (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo de caducidade.

Doutrina que dimana da decisão:

O prazo de caducidade do direito de deduzir impugnação ju-
dicial, como prazo substantivo que é, não se suspende nos
termos do art. 144.o/3 do CPCivil, contando-se segundo
as regras do art. 279.o do CCivil, mesmo relativamente a
apresentações anteriores à vigência do art. 49.o/2 do
CPTributário.
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Recurso: 18.155. Recorrente: Maria de Lurdes da Silva Fernandes
Pantaleão; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: EXM.o CONS.o
Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o despacho liminar que lhe indeferira a im-
pugnação deduzida contra a liquidação do imposto sucessório no mon-
tante de 454 482$00, a que acresceu 412367$00 de juros compen-
satórios, por óbito de seu pai João Fernandes, com fundamento em
extemporaneidade, veio a Ite Maria de Lurdes da Silva Fernandes
Pantaleão recorrer, concluindo a sustentar a tempestividade do pro-
cedimento por ser aplicável ao respectivo prazo de interposição o
regime de suspensão do art. 144.o/3 do CPCivil, que resultava do
art. 62.o/1/a) do ETAF, como era posição da doutrina e orientação
dominante neste tribunal.

Ao julgar contrariamente teria o tribunal recorrido violado o
art. 12.o do CCivil, e os referidos preceitos.

A F.a P.a contra-alegou, opondo que o procedimento tem natureza
de acção e que o prazo de dedução já ao tempo se contava nos
termos do art. 279.o do CCivil, nos termos da jurisprudência deste
tribunal.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não merece provimento
de acordo com a jurisprudência deste tribunal.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes dados colhidos na de-
cisão recorrida:

— A Ite foi notificada no proc. 16 372 da 1.a Rep. de Finanças
de Guimarães, por óbito de João Fernandes, nos termos do do art. 87.o
do CISSDoações, em 20.6.90, não tendo tomado qualquer atitude
na sequência dessa notificação;

— Em 29.6.90, procedeu-se ao débito ao tesoureiro da quantia li-
quidada para cobrança virtual;

— A petição inicial deste processo deu entrada em 26.10.90.
Nos termos do art. 89.o do CPCI, vigente ao tempo dos factos

relatados, a impugnação judicial será de deduzir no prazo de 90 dias
contados do dia imediato ao da abertura do cofre para a cobrança
de impostos (em cobrança virtual).

Tradicionalmente tido como substantivo tal prazo, independente-
mente da concepção da impugnação como acção ou como recurso
(cf. Ac. deste tribunal de 19.1.83, em AD 258/777), veio essa tradição,
depois de certa solução de continuidade, pela jurisprudência subscrita
por todos os juízes da Secção, onde se nega a natureza de prazo
judicial ao que sujeita a proposição da impugnação, reconhecendo-lhe,
antes, a natureza substantiva e sujeitando-o à contagem que decorre
do art. 279.o do CCivil (cf. Ac. de 12.10.88, rec. 4759).

Logo, o prazo de interposição da impugnação não se suspende,
como prazo de caducidade que é, durante as férias, sábados, domingos
e feriados, como aconteceria se fosse de considerar prazo judicial,
para os efeitos do art. 144.o/3 do CPC.

Assim, sendo o dia 2.7.90 o imediato à abertura do cofre, tardia
foi a impugnação apresentada em 26.10.90, quando há muito se havia
esgotado o prazo em apreço.

Não caindo o termo do prazo em férias judiciais, não se chega
a colocar o problema da transferência desse termo para o primeiro
dia útil seguinte, nos termos do referido art. 279.o/e) do CCivil.
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A apresentação da petição foi mesmo intempestiva, como se decidiu
no despacho recorrido.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 50%.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo — Domingos Brandão de Pinho — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo tributário. Representante da Fa Pa. Actos processuais
praticados nos três primeiros dias úteis subsequentes ao ter-
mo do prazo. Junção de documentos com as alegações de
recurso. Tribunal competente.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A faculdade de o arto 145o/5 do Código de Processo
Civil, na redacção do DL. 92/88, de 17 de Março, dá
às partes de praticarem actos processuais nos três pri-
meiros dias úteis subsequentes ao termo do prazo legal,
sem invocação do justo impedimento, é aplicável ao Re-
presentante da Fa Pa, mesmo que este represente entidade
pública diferente do Estado, sem que ao apresentante
seja exigível a multa cominada no preceito.

2 — Para a decisão sobre junção de documentos apresentados
com as alegações de recurso é competente o Tribunal
“ad quem”, que não o tribunal em que as alegações forem
apresentadas.

Recurso no 18.161, em que são recorrente a Fazenda Púbica e recorrida
Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. e de que foi Relator o
Exmo Conso Ernâni Marques da Silva Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o despacho judicial do Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa (5o Juízo) que lhe não admitiu a junção de
documentos (a fls. 69 a 159) e ordenou o respectivo desentranhamento,
requerida com as alegações do recurso que interpusera para o Tribunal
Tributário de 2a Instância da sentença que lhe julgara improcedente
a oposição deduzida contra a execução por taxas de conservação de
esgotos no montante de 1 644 548$00, movida pela Câmara Municipal
de Lisboa, veio a oponente Imobiliária Construtura Grão-Pará, SA,
recorrer para este tribunal, concluindo a sustentar que a apresentação
dos documentos se tornou necessária por causa da sentença recorrida
não ter reconhecido a transmissão da titularidade das fracções em
causa que os documentos visam comprovar e as inscrições matriciais
dessas fracções em nome de terceiros, que não da RTE, o que deveria
ter sido, e não foi, instituído no processo.
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Teriam sido infringidos os arts. 52o/2 do CPCivil e 133o do
CPTributário.

Ainda, tendo sido pelo tribunal recorrido, ordenado o desentra-
nhamento dos autos das contra-alegações apresentadas pela Repre-
sentante da Fa Pa, a fls. 177 e 178 dos autos, por extemporaneidade
e não pagamento da multa prevista no art. 145o/6 do CPC, veio aquela
apresentante recorrer, concluindo a sustentar merecer a sua posição
tratamento equivalente ao que a jurisprudência tem dado ao Mo Po

em situações idênticas, dispensando-o do pagamento da multa, por-
quanto ao Municípios actuam neste campo da relação tributária em
situação paralela ao do Estado, prosseguindo o representante da Fa

Pa junto daquele tribunal interesses semelhantes aos dos restantes
representantes da Fa Pa, justificando-se a sua isenção na multa e
o julgamento da tempestividade da apresentação.

A recorrida oponente contra-alegou, lembrando a natureza excep-
cional do art. 145o/5 do CPC e, em consequência, a sua inaplicabilidade
por via analógica.

A decisão foi sustentada no tribunal recorrido.
O EPGAdjunto é de parecer que ambos os recursos merecem pro-

vimento, o primeiro porque não é o tribunal recorrido que tem com-
petência para decidir sobre a junção de documentos apresentados
com as alegações, mas, sim, o tribunal ad quem, o segundo porque
a Fa Pa representa a Administração Fiscal e esta integra o Estado.

Impõe-se, quanto à ordem de conhecimento dos recursos, conceder
prioridade ao da Fa Pa, na medida em que neste, ao se questionar
a apreciabilidade das suas contra-alegações produzidas no recurso
interposto pela Rte Grão-Pará, está a influir-se no âmbito das peças
processuais de que cumpre conhecer e, consequentemente, no exame
e decisão destoutro recurso.

Dos elementos dos autos consta:
- que da sentença de fls. 51 a 56 interpôs a oponente recurso para

o TT2a, a fls. 58 a 68, tendo junto com as alegações os documentos
de fls. 69 a 159;

- o despacho judicial a fls. 160 a 165 não admitiu a junção de
tais documentos nessa fase processual e ordenou o seu desentra-
nhamento;

- deste despacho recorreu a oponente para este STA, a fls. 167
a 174, admitido a fls. 175;

- notificada a Representante da Fa Pa junto do tribunal do despacho
de admissão, veio esta apresentar alegações a fls. 177 a 178 v;

- apresentadas estas para além do prazo legal (o prazo contado
da data da notificação -7.2.94- terminara a 17 seguinte e as alegações
foram apresentadas a 18), a apresentante foi notificada para o pa-
gamento da multa do art. 145o/6 do CPCivil, o que não fêz.

Com suporte nestes dados, cumpre determinar se a Fa Pa teria
perdido o direito a contra-alegar só porque não procedeu ao pa-
gamento da referida multa.

Sendo inquestionado nos autos que a faculdade prevista no
art. 145o/2, de praticar validamente o acto nos três primeiros dias
úteis subsequentes ao termo do prazo, sem pagamento de qualquer
multa, é jurisprudencialmente reconhecida ao Mo Po, ficou para ques-
tionar se tal prerrogativa se estende ao Representante da Fa Pa junto
dos tribunais tributários de 1a instância, designadamente dos tribunais
a que se refere o art. 59o/3 do ETAF.

O Representante da Fa Pa é um órgão do Estado, consagrado nos
arts. 72o a 74o do ETAF, a quem compete “defender os interesses
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legítimos da Fa Pa” (art. 72o) e a representação da administração
fiscal ou de qualquer “outra entidade pública no processo de execução
fiscal” (art. 42ª/1/c) do CPTributário).

Integra-se no Estado, pelo que o tratamento deste deve con-
templá-lo.

Mesmo quando represente entidade pública diferente do Estado,
como é o caso da Câmara Municipal de Lisboa, exequente por dívidas
de natureza fiscal.

Ora, a jurisprudência, e com razão, tem entendido que a isenção
que ao Estado cabe em matéria de custas (art. 3o/1/a) do CCJ e
2o da Tabela de Custas no STA) se estende as multas processuais,
para que saia evitada a eventual confusão no mesmo ente das qua-
lidades de credor e devedor da mesma obrigação (cf. Ac. da 1a Secção
deste tribunal, de 13.7.93, proc. 31 144).

Tal orientação é de prescrever, guardando para a Fa Pa a validade
do acto que praticou naquele tempo, mesmo sem o pagamento da
multa prevista no aludido preceito, nos mesmos termos que são apli-
cáveis ao Mo Po.

Assim, o recurso merece provimento e a sua contra-alegação é
de tomar em conta no recurso interposto pela oponente.

Neste, vá de ponderar-se a eventual incompetência do tribunal a
quo para rejeitar a junção de documentos requerida com as alegações
de recurso, suscitada pelo Mo Po, bem amparado no argumento de
que o requerimento da junção foi dirigido ao tribunal ad quem.

Com a interposição do recurso abre-se na instância ”um novo ciclo
ou uma nova fase processual” - cf. Alberto dos Reis, CPCAnotado,
V, p. 384 - que é, ressalvadas as excepções legais que cometem ao
tribunal recorrido a prática de certos actos, afecta ao tribunal para
quem se recorre, pelo que é a este que a lei comete, em geral, a
prática de actos processuais.

Não se incluindo a decisão sobre a junção referida no elenco das
excepções (admissão de recurso, destituída de carácter vinculativo
para o tribunal superior -art. 687o/3 e 4-, deserção do recurso
art. 292o/3-), há que concluir que a mesma cabe à regra da afectação
de conhecimento ao tribunal ad quem.

O que decorre, igualmente, das regras legais sobre a dita decisão,
dos arts. 706o e 542o do CPCivil, mormente do juízo a estabelecer
sobre a necessidade da junção em função do resultado do julgamento
proferido no tribunal recorrido, que é operável somente pelo tribunal
a quem compete a revisão desse julgamento.

E de acordo com o que vai aduzido, está a circunstância material
de o requerimento da junção ter sido, correctamente, dirigido aos
juízes do tribunal superior.

Que é, assim, o tribunal competente para o conhecimento da decisão
sobre a referida junção, sendo para tal incompetente em razão da
hierarquia o tribunal recorrido.

Excepção de que se conhece oficiosamente nos termos do arto 102o/2
do CPCivil.

Termos em que se concede provimento ao recurso da Fa Pa e tam-
bém ao da oponente e se revogam ambos os despachos recorridos,
julgando-se válido o acto praticado pela Fa Pa e incompetente o tri-
bunal recorrido para decidir sobre a junção dos documentos em causa.

Custas pela recorrida oponente, que contra-alegou no recurso em
que decaiu, com procuradoria em 40 %.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo (relator) — João José Coelho Dias — Luís Filipe Mendes
Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional final. Matéria de facto. Incompetência
do S.T.A. em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Alegando-se em recurso de decisão da 1a Instância para o
S.T.A., como fundamento do mesmo, factos que contrariam,
em parte, o elenco factual dado como provado pela decisão
recorrida, o recurso não versa exclusivamente matéria de
direito, pelo que a Secção de Contencioso Tributário do
STA não é hierarquicamente competente para o seu co-
nhecimento, mas sim o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 18.206, em que é Recorrente Franklim da Fonseca Simões,
Recorrido a Fazenda Pública, em que foi Relator o Exmo Conso

Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformado com a sentença do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância que absolveu o Estado da instância por extemporaneidade dos
presentes embargos de terceiro, dela recorre o embargante Franklim
da Fonseca Simões, condenando a sua alegação como se passa a
transcrever:

A) Através do ofício-Aviso emitido pela Repartição de Finanças
do Conselho de Mealhada, o agravante apenas tomou conhecimento
duma venda em hasta pública dos bens penhorados numa execução
movida pela Fazenda Pública contra “Portugal, Irmão & Ca, Lda”.

B) O agravante foi notificado para, na qualidade de credor, assistir
à venda em hasta pública do bem constante da verba 65.

C) A referida viatura, à data, já não fazia parte do património
da executada, mas sim do património do embargante, que, em 1984,
a adquiriu legalmente com os respectivos documentos, num Stand
(percentente a Augusto Francisco Roque) e a registou em seu nome.

D) O embargante deduziu embargos de terceiro, nos termos e para
os efeitos do arto 1043o do Código de Processo Civil, os quais foram
julgados improcedentes, com base no não cumprimento do prazo de
20 dias previsto no artigo 1039o do CPC.

E) O embargante sempre esteve na posse dos documentos do veículo
- sinal de que não estavam apreendidos e não havia qualquer registo
de penhora - situação que se mantinha à data da dedução dos em-
bargos, mesmo decorridos mais de 20 dias após a recepção do ofício
supramencionado.

F) O prazo para deduzir embargos de terceiro, com função pre-
ventiva, não é peremptório e, por isso, não é de aplicar ao caso em
apreço o artigo 1039o do C.P.C.

G) O prazo de 20 dias previsto no artigo 1039o só tem sentido
depois de efectuadas a penhora, o que implicaria, no caso concreto,
a apreensão dos documentos do veículo e do próprio veículo.

H) No caso concreto em apreço, a penhora do veículo do agravante,
Toyota Hiace, não chegou a efectivar-se, embora tenha sido ordenada.
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I) Se os documentos do veículo haviam estado apreendidos em
data anterior à transferência do veículo da executada para o Stand,
o certo é que, à data em que foi adquirido pelo agravante ao Stand
não existia qualquer apreensão.

J) Por conseguinte, a penhora estava e esteve durante todo o tempo
apenas ordenada, mas não efectuada.

L) Face a todo o condicionalismo e aos factos e, sobretudo, à
não efectivação da penhora por parte da Fazenda Nacional, o ora
agravante deduziu os embargos tempestivamente, face ao disposto
no artigo 1043o do C.P.C.

M) Os embargos em causa têm uma função preventiva, por con-
seguinte, basta que sejam deduzidos antes de efectivada a penhora,
tal como foram, sendo irrelevante o prazo dos 20 dias.

N) A situação em apreço é subsumível ao artigo 1043o, enquadra-se
perfeitamente na sua ratio, segundo a qual basta prevenir a posse
do terceiro, para o que basta a dedução dos embargos antes da venda
judicial.

O) E, desde que deduzidos antes da venda judicial em hasta pública,
os embargos de terceiro cumprem com a sua normal função. Por
conseguinte, a sua aceitação ou rejeição nunca poderá depender do
cumprimento ou não cumprimento do prazo de vinte dias, neste caso
irrelevante.

P) Foram assim violados, entre outros, os artigos 1039o a 1043o

do C.P.C.; 20o e 21o do DL 47.952, de 10/9/67; 319o do C.P.T. e
5o e 17o do D.L. 54/75, de 12/2.

Contra-alegando, a Fazenda Pública defende a confirmação da sen-
tença recorrida.

O Exmo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
entende que o recurso não tem por fundamento exclusivamente ma-
téria de direito, pelo que o STA é hierarquicamente incompetente
para o conhecimento do mesmo. Porém, antes desta questão prévia,
uma outra suscita o ilustre Procurador-Geral-Adjunto, qual é a da
deserção do recurso por falta de apresentação das atinentes alegações
com o requerimento de interposição.

Levado este parecer ao conhecimento do recorrente, nada disse
a respeito.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes de mais, é mister debruçarmo-nos sobre a questão de in-

competência deste Supremo em razão da hierarquia, levantada pelo
Ministério Público. Sendo, aliás, de conhecimento oficioso, tem prio-
ridade sobre qualquer outra matéria e a sua procedência prejudicará
o conhecimento de qualquer outra questão (artigos 3o da L.P.T.A.,
45o do C.P.T. e 101o, 102o, 1. 288o, 1, a), 713o, 2, 749o e 660o do
C.P.C.).

A instância considerou provados os seguintes factos:
a) Os presentes autos de embargos de terceiro dizem respeito ao

processo de execução fiscal no 9/77 e apensos da Repartição de Fi-
nanças do Concelho da Mealhada, a correr termos contra a executada
“Portugal & Irmão, Lda” por dívidas à Segurança Social e à Fazenda
Pública, no valor global de 24.303.729$00 dos anos de 1976 a 1984;

b) No dia 14/5/85, e no processo de execução dito em a), foi efec-
tuada a penhora do veículo automóvel de matrícula OT-19-06;

c) O veículo automóvel penhorado e dito em b) tem o valor pre-
sumível de 750.000$00;

d) O veículo penhorado e dito em b) e c) já tinha sido objecto
de apreensão em 28/11/83, no processo de transgressão no 117/83
contra a executada dita em a);
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e) Assim, a penhora dita em b) teve por base a apreensão dita
em d);

f) Em 11/6/84, o ora embargante achou-se registado como pro-
prietário do veículo apreendido e penhorado pelo modo dito em b),
d) e e);

g) O embargante não apresenta qualquer declaração de venda que
lhe tenha sido feito do veículo penhorado e registado em seu nome;

h) O embargante teve conhecimento da penhora dita em b) por
ofício da respectiva Repartição de Finanças de 4/12/87, registado com
aviso de recepção;

i) No dia 12/3/92, o embargante fez apresentar a petição de em-
bargos de terceiro relatada em 1.1. - cfr. carimbo de entrada a fls. 2.

Este o quadro factual disponível.
Segundo a sua alínea b), o embargante teve conhecimento da pe-

nhora do veículo automóvel de matrícula OT-19-06 através de ofício
da respectiva Repartição de Finanças de 4/12/87 registado e com A/R.

Porém, de harmonia com as conclusões A) e B) da sua alegação,
ao embargante tal ofício só terá dado conhecimento duma venda
em hasta pública dos bens penhorados numa execução movida pela
Fazenda Pública contra “Portugal & Irmão, Lda”, do mesmo passo
sendo notificado para, na qualidade de credor, assistir à venda em
hasta pública do bem constante da verba 65”, precisamente a sobredita
viatura.

Como assim, instalada está controvérsia em sede fáctica, por isso
que o recurso não versa exclusivamente sobre matéria de direito,
pelo que este Supremo Tribunal é hierarquicamente incompetente
para o seu conhecimento, de harmonia com o estatuído no artigo 32o,
1, b), do ETAF e no artigo 167o do CPT, sendo antes competente
para tal o Tribunal Tributário de 2a Instância, nos termos daquele
artigo 167o e do artigo 41o, 1, a), do invocado Estatuto.

Destarte, acordam em declarar esta Secção do STA incompetente
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso per saltum
e para o efeito competente o Tribunal Tributário de 2a Instância,
a quem caberá apreciar a questão da deserção do recurso também
suscitada pelo Exmo P.G.A.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(relator) — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — Do-
mingos Brandão de Pinho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Petição. Interpretação. Questão de
direito. Falta de citação. Nulidade. Arguição. Pedido prin-
cipal. Pedido subsidiário.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A interpretação da petição inicial é questão de direito.
2 — Se A dirigiu em 14-9-92 ao Trib. Tributário de 1ª Instância

de Lisboa petição dizendo vir, no processo de execução
fiscal (cujo número indicou) desse juízo, em que era exe-
cutado, ”arguir a inexistência ou nulidade de cita-
ção”— equivalente, segundo ele, à falta de citação nos
termos do art.o 195.o, nos 1/d e 2/c), do CPC — e, por
mera cautela, deduzir oposição” com fundamento em
não ser responsável pela dívida exequenda, não pode o
tribunal abster-se de conhecer de tal arguição com base
e na falsa premissa de ela não ter sido feita no respectivo
processo de execução.

3 — Também não se pode deixar de conhecer da arguição
com base em a nulidade da citação para a execução
não ser fundamento admissível de oposição, pois aquela
arguição foi feita na petição a título principal, para daí
se extraírem as devidas consequências (nomeadamente
a de ser ordenada a citação), tendo o pedido de de-
claração de não responsável pela dívida exequenda, típico
da oposição, sido deduzido a título subsidiário (“por mera
cautela”).

Recurso n.o 18.295. Recorrente: Empresa Tipográfica Casa Portu-
guesa, Sucessores, Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Juiz
Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:

1. Empresa Tipográfica Casa Portuguesa, Sucessores, Lda., com
sede no Seixal, dirigiu em 14-9-92 ao 2º Juízo do Tribunal Tributário
de 1ª Instância de Lisboa a petição de fls. 2 dizendo vir, no processo
de execução fiscal no 4567/90, desse juízo, em que é executada, ”arguir
a inexistência ou nulidade de citação e, por mera cautela, deduzir
oposição”.

Alegou factos e razões de direito com vista a concluir, como con-
cluiu, «que deverá ser deferida a arguição da anulação [queria cer-
tamente dizer nulidade] de falta ou inexistência da citação e ordenada
a citação da executada” — para o que invoca o artº 195º, nºs 1/d)
e 2/c), do CPC — ”ou se se entender que tal falta se encontra sanada
com a presente intervenção processual, deverá ser julgada procedente
e provada a presente oposição e declarado que a executada não é
responsável pela dívida exequenda”.

A sentença de 11-3-94, a fls. 54/55, decidiu não conhecer da invocada
nulidade de falta ou inexistência da citação e julgar a oposição
improcedente.

Desta sentença sobe per saltum o presente recurso, interposto pela
dita sociedade executada que, a rematar a sua alegação, oferece — en-
tre outras que agora não importa considerar — as seguintes con-
clusões:

a) ”O Mº Juiz ‘a quo’ entendeu que a arguição da nulidade da
existência ou falta de citação deveria ter sido deduzida no processo
de execução fiscal;”

b) ”E foi — exactamente no processo no 4567/90 (de execução fiscal)
que foi arguida a nulidade da inexistência ou falta de citação e depois,
por mera cautela, apresentada oposição;”
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c) ”Assim, a nulidade invocada deveria ter sido julgada procedente;”
d) ”Os trabalhadores em autogestão não devem ser considerados

trabalhadores subordinados;”
e) ”Ora se não havia (e não havia realmente) contratos de trabalho,

não havia lugar a descontos para a Segurança Social, incidentes, como
são, sobre os ordenados dos trabalhadores subordinados;”

f) ”Consequentemente, a ora alegante não deve de descontos que
a lei não lhe impunha fazer e entregar à Segurança Social como
aconteceria se se tratasse de contratos de trabalho;”

g) ”A, aliás douta, sentença em apreço merece censura e deve
ser substituída por decisão que julgue procedente a nulidade aduzida
mas, quando assim se não entenda, que julgue procedente a oposição”.

Não houve contra-alegação.
O Mº Pº suscitou a questão prévia da incompetência deste STA

em razão da hierarquia, visto nas conclusões que se transcreveram
sob as antecedentes alíneas b) e e) se afirmarem factos — de que
se pretende a extracção das consequências jurídicas — que não foram
estabelecidos nem tomados em conta na sentença recorrida.

A Recorrente respondeu serem incontroversamente apenas de di-
reito os problemas suscitados no recurso, pelo que para dele conhecer
era este STA o competente.

O Mº Pº sustentou ainda ser de negar provimento ao recurso,
no caso de este STA, contra aquele seu parecer, se considerar com-
petente e dele conhecer.

2. Começando pela questão prévia suscitada pelo Mº Pº, enten-
demos ser este STA competente para o recurso.

Na verdade, o que se afirma na referida conclusão b) é uma in-
terpretação da petição inicial: a interpretação que a recorrente con-
sidera correcta. Ora interpretar a petição inicial é questão de direito.

Por outro lado à mencionada conclusão e) levou a recorrente apenas
matéria de direito, pois o que ela aí sustenta é o corolário jurídico
da sua tese de que o facto — que a sentença julgou provado — de
a empresa ter sido ocupada violentamente pelos trabalhadores, que
afastaram e vedaram o acesso aos seus gerentes e sócios e entraram
em autogestão, implicou a suspensão dos contratos de trabalho an-
teriormente existentes.

Por isso improcede esta questão prévia.
3. Das duas referidas questões submetidas pela recorrente à apre-

ciação deste STA, tem obviamente prioridade a da pronúncia do tri-
bunal a quo, por ela contestada, acerca da sua arguição da nulidade
da citação que a mesma recorrente considera equivalente à falta de
citação nos termos do artº 195º, nºs 1/d) e 2/c), do CPC. Tal prioridade
impõe-na desde logo a lógica, no caso reforçada pela circunstância
de a citação ter ocorrido em 10-10-90 (cfr. fls. 4 vº da execução)
e a referida petição de fls. 2 da ora recorrente só ter sido apresentada
em 14-9-92. Daí que se imponha começar por essa questão, cuja pro-
cedência é condição sine qua non da tempestividades da oposição,
além de arrastar as demais consequências previstas no artº 251º do
CPT.

4. Entendeu o tribunal a quo dever abster-se de conhecer dessa
arguição por ela não ter sido feita, como devia, no respectivo processo
de execução fiscal.

Mas é falsa esta premissa menor de que partiu, pois tal petição
foi, como claramente se vê da sua epígrafe, dirigida ao Juiz do 2º
Juízo do Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa, onde efec-
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tivamente pendia a respectiva execução, e o seu cabeçalho faz expressa
menção de que se peticiona ”no processo” de execução fiscal cor-
rectamente identificado com o no 4567/90.

5. Também entendeu a instância dever abster-se de conhecer dessa
arguição porque ”a questão da nulidade da citação do processo (prin-
cipal) não consta do catálogo legal taxativo dos fundamentos do pro-
cesso (apenso) de oposição”.

Mas não a podemos acompanhar naquela conclusão: a arguição
de ”falta de citação” é feita na petição em causa a título principal,
para daí serem extraídas as devidas consequências (nomeadamente
a de ser ”ordenada a citação da executada”), sendo o pedido de
”declaração de que a executada não é responsável pela dívida exe-
quenda”, típico da oposição, deduzido a título subsidiário (”por mera
cautela”).

6. Finalmente parece o Mmo. Juiz atribuir, embora não o diga
expressamente, importância decisiva ao facto de os serviços lhe terem
apresentado essa petição autuada por apenso à execução em vez de
nela incorporada.

Se assim entendia, estava nas suas mãos mandar corrigir esse acto
dos serviços, conquanto, atendendo a que o primeiro pedido era tam-
bém, como vimos, instrumental do segundo, a solução encontrada,
de autuar a petição por apenso como oposição, não nos mereça
censura.

Importante, sim, é que essa opção formal dos serviços não seja
erigida em obstáculo impeditivo de se conhecer daquele primeiro
pedido da executada.

7. A procedência deste primeiro fundamento do recurso prejudica
o conhecimento do segundo. Na verdade, da resposta que se der
àquela suscitada questão da nulidade (ou falta) da citação depende
em certa medida, como já vimos, a sorte deste segundo pedido: dela
depende, desde logo, a tempestividade ou intempestividade da opo-
sição, bem como se é de anular qualquer parte do processado da
execução e se é de ordenar, como vem pedido, novo acto de citação.

8. Pelo exposto e ao abrigo ainda do comando do artº 762º, nº 2,
do CPC, com as devidas adaptações, concede-se provimento ao recurso
revogando-se a sentença recorrida, que deve ser substituída por outra
que não rejeite a referida arguição de ”inexistência ou nulidade da
citação” pelos motivos por que a rejeitou a decisão ora censurada.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Agostinho Castro Martins (re-
lator) — José de Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Contra-ordenação fiscal. Processo judicial. Despachos. Fun-
damentação. Aplicação da lei mais favorável.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os despachos judiciosos, proferidos nos termos do
art. 216o do Código de Processo Tributário, são suma-
riamente fundamentados, com “indicação dos factos, do
direito aplicável e das circunstâncias que determinarem
a medida da sanção”.

2 — O princípio de aplicação retroactiva da lei mais favorável
vale para o novo regime de contra-ordenações fiscais não
aduaneiros do R.J.I.F.N.A (DL. 20-A/90, de 15 de
Janeiro).

Recurso no 18.485. Recorrente: Fazenda Pública e Ministério Público;
Recorrido: Os Novos Construtores de Cidálio Soares Ramos, Lda.;
Relator: Exmo Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformados com o despacho do TT1a Instância de Coimbra
que, em recurso da decisão da aplicação administrativa da coima de
300 000$00, por infracção prevista e punida nos art. 40o e 26o do
CIVA e 29o/2 e 4 do RJIFNA, à arguida Os Novos Construtores
de Cidálio Soares Ramos, Lda, alterou a condenação para 100 000$00,
vieram recorrer o Representante da Fa Pa e o do Mo Po, concluindo
o primeiro a sustentar que, atento o valor do imposto em causa,
a coima a aplicar seria do valor encontrado pela entidade adminis-
trativa, e concluindo o segundo a arguir a nulidade da sentença por
contradição da decisão com o seu fundamento de direito e por falta
de especificação dos fundamentos em que a decisão assenta, termi-
nando a pedir que a coima a aplicar seja fixada próximo do mínimo
legal, com aplicação do regime introduzido pelo DL 394/93, de 24.11,
por este ser mais favorável à arguida.

Cumpre apreciar, em atenção aos factos indicados na decisão
recorrida:

- A contribuinte arguida é registada em IVA, desde 1986, no regime
normal com periodicidade trimestral e sujeito passivo de IRS pelo
exercício da actividade de “Construção Civil e Venda de Materiais”;

- Não mereceu ao SIVA a declaração periódica respeitante ao 1o

trimestre de 1991, no prazo previsto no no 2 do art. 40o do CIVA;
- A referida empresa, entretanto, procedeu ao envio declarado

mod. C (declaração de substituição) referente ao período de 1.1.91
a 31.3.91, a qual deu entrada no SIVA em 14.11.91, bem como o
respectivo meio de pagamento (cheque no 68411089 s/Banco Nacional
Ultramarino, de 311 427$00);

- A declaração mod. C foi digitada no SIVA, em 22.1.92, tendo
o cheque sido descontado em 30.12.91.

Coligindo as matéria de ambos os recursos, verifica-se que, além
da arguição de nulidades pelo Mo Po, é por este e pela Fa Pa con-
trovertida a medida da sanção aplicada.

Quanto às arguidas nulidades, as mesmas hão-de ser aferidas pela
norma própria dos despachos proferidos em processo judicial de con-
tra-ordenação fiscal, o art. 216o do CPT, que no seu no 2 prescreve
deverem ser os mesmos sumariamente fundamentados, “com indi-
cação dos factos, do direito aplicável e das circunstâncias que de-
terminaram a medida da sanção”.

À solicitação legal a esse modo sucinto de fundamentar responde
a decisão recorrida, que indica os factos da maneira referida, alude
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às previsões legais aplicáveis (a do no 4 do art. 29o consta do relatório,
o que torna prescindível a sua repetição posterior) e enuncia cir-
cunstâncias (não verificação de actos de ocultação que tenham di-
ficultado a descoberta da infracção, carácter acidental da infracção
e falta de prejuízo efectivo para a Fazenda Nacional e pagamento
integral da importância em falta), que terão determinado a alteração
da condenação imposta.

E nenhuma contradição entre decisão e fundamentos se descobre
no despacho recorrido só porque se não fixou a coima no máximo
aplicável, na medida em que o art. 29o do RJIFNA consagra uma
moldura sancionatória variável entre o máximo e mínimo, tendo a
decisão arrazoado (o valor disso não é desta sede) sobre o montante
da coima a fixar.

Não procedem, assim, as arguidas, pelo Mo Po, nulidades por não
especificação dos fundamentos ou oposição dos fundamentos com
a decisão.

Quanto ao erro de julgamento na fixação da medida da sanção,
que a Rte Fa Pa pretende que seja de 300 000$00 e o Mo Po de
montante aproximado de 62 285$00, que seria o mínimo aplicável
em atenção à nova redacção do art. 29o do RJIFNA, há que considerar
os índices para aquela determinação, referidos no art. 19o do RJIFNA:
- a gravidade da contra-ordenação, a culpa e a situação económica
do agente e a prescrição do mesmo preceito constante, de que a
medida da coima “deverá, sempre que possível, exceder o benefício
económico que o agente retirou da prática da contra-ordenação”.

E também a aplicabilidade abstracta do princípio da aplicação re-
troactiva da lei mais favorável ao agente, consignado na parte final
do no 4 do art. 29o da CRépública, no 4 do art. 20o do CPenal e
no 2 do art. 3o do DL 433/82, pois este vale em todo o domínio
sancionatório público, designadamente no ilícito de mera ordenação
social que às contra-ordenações respeita (cf. Canotilho e VMoreira,
CRPAnotada, 2a ed., I, 208 e Sá Gomes, em CTF 358/19 e ss).

Na determinação em concreto do regime mais favorável para a
conduta em causa, imputável a título de negligência e em que o período
da não entrega ultrapassou os 90 dias (art. 29o/2, cometida por pessoa
colectiva (art. 29o/4), é de acolher a tomada de posição do Rte Mo

Po, visto que as várias circunstâncias enunciadas apontam para a apli-
cação de uma sanção menor e o mínimo legal da nova redacção in-
troduzida pelo DL 394/93 é mais favorável à arguida comparativa-
mente ao mínimo legal da lei anterior (62 285$40 versus 300 000$00,
resultante do máximo aritmético inultrapassável).

Assim, operando com esse mínimo legal inovado, e tendo em con-
sideração as circunstâncias enunciadas, a que se adita a de o período
da não entrega não ter ultrapassado o fim do ano em que ocorreu
a infracção, o que aponta para um benefício económico mínimo re-
tirado da prática da mesma, tomado em conta o critério consagrado
no referido art. 19o, conclui-se que o montante da coima aplicada
no tribunal recorrido é o adequado e ajustado.

Pelo que se mantém, sem alteração, a condenação da arguida em
1a instância.

Termos em que se nega provimento a ambos os recursos.
Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo (relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Filipe
Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Sentença. Nulidades. Contradição entre a decisão e os seus
fundamentos - Falta de especificação dos fundamentos.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos termos dos arts. 144o, 1, do C.P.T. - e 668o, 1, b)
e c), do C.P.C., constituem causas de nulidade da sen-
tença a não especificação dos fundamentos de facto e
de direito da decisão e, bem assim, a oposição dos fun-
damentos com a decisão.

2 — Só a falta absoluta de motivação constitui causa de nu-
lidade e já não a motivação deficiente, medíocre ou errada
que, afectando embora o valor doutrinal de sentença,
não produz nulidade.

Recurso n.o 18.494, em que é Recorrente Ministério Público e Re-
corrido Alípio Cruz Almeida, e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Por infracção prevista pelas disposições conjugadas dos nos 1 e
2 do artigo 29o do R.J.I.F.N.A., aplicou o Director Distrital de Finanças
de Coimbra a Alípio Cruz Almeida, residente em Tentúgal - Mon-
temor-o-Velho, a coima de 150.000$00, por despacho de 23.XI.93,
a fls. 8.

Inconformado, recorreu o arguido para o Tribunal Tributário de
1a Instância de Coimbra que, por sentença de 25 de Janeiro do ano
transacto, a fls. 19-20vo, alterou a condenação para 30.000$00.

É desta decisão que vem interposto pelo Ministério Público o pre-
sente recurso, cuja alegação culmina com o seguinte quadro con-
clusivo:

1. A decisão recorrida está em contradição com o único fundamento
de direito nelas invocado - o no 2 do artigo 21o do R.J.I.F.N.A.,
com a redacção em vigor à data em que foi aplicada a coima - o
que constitui uma das causas de nulidade da sentença previstas no
arto 144o do C.P.T., que, para todos os efeitos, ora se argui;

2. Deve, pois, desde logo por essa razão, ser declarada nula;
3. Por outro lado, o Sr. Juiz recorrido não especificou os funda-

mentos em que assenta a por si denominada ”interpretações algé-
bricas”, para alcançar a decisão recorrida, ignorando-se, assim, o que
significa tal pseudo-interpretação;

4. Esta omissão integra, igualmente, uma das causas de nulidade
da sentença previstas no citado artigo 144o que, também, aqui se
argui, nos termos legais;

5. Deste modo, deve declarar-se nula a decisão recorrida, atenta
a supracitada violação do no 2 do aludido artigo 29o, com a redacção
vigente à data da fixação da coima, e operar-se a correcta fixação
desta, com a aplicação do novo regime introduzido, entretanto, pelo
DL no 394/93, de 24/11, que deu nova redacção àquele artigo, por
ser mais favorável ao arguido, conforme o preceituado nas disposições
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associadas dos artigos 4o, no 2, do R.J.I.F.N.A. e 3o, no 2, do DL
433/82, de 27/X;

6. E, atentas as circunstâncias de que se reveste a infracção em
causa, tal coima deve ser fixada próximo do mínimo legal.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Lê-se na sentença recorrida:
«Dos documentos e demais elementos juntos aos autos resulta não

ter existido prejuízo efectivo para a Fazenda Pública, evidenciando-se
o seu comportamento por manifesta negligência, integrável no art.
15o do Código Penal».

E, mais à frente:
«Evidenciam os autos que não houve actos de ocultação que tenham

dificultado a descoberto da verdade que se revelou de carácter emi-
nentemente acidental, sem ter acarretado prejuízo efectivo para a
Fazenda Nacional. As importâncias em causa foram integralmente
liquidadas.

«Entende-se, face ao circunstancialismo evidenciado, não obstante
tais factos não constituírem crime, nem ter havido efectivo prejuízo
para a Fazenda Nacional e se encontrar regularizada a falta, não
ser de aplicar o art. 21o do Regime Jurídico das Infracções Fiscais
Não Aduaneiras.

«Já merece eleição o alcance do no 2 do art. 29o do R.J.I.F.N.A.,
pois que a conduta em causa terá sido - como o seu esquisso de-
senvolvimentista revela - evidenciadamente negligente... e ainda que
o período da não entrega ultrapasse os 90 dias, será aplicável coima
variável entre metade e o total do valor da prestação em falta, com
o limite mínimo de 10.000$00 e máximo de 150.000$00.

«Daí que se altere a condenação para 30.000$00 (trinta mil escudos),
numa interpretação literal e algébrica que, de todo, repudia a aplicação
de limites máximos para casos que estão longe - também algebri-
camente - de serem os mais elevados, ainda que, obviamente, cen-
suráveis e ”desviantes” e, por isso, puníveis... de outra forma, pelo
máximo. Assim, também, em conformidade com o disposto no De-
creto-Lei no 394/93, de 24 de Novembro».

Sustenta o recorrente que a decisão recorrida é nula por estar
em contradição com o único fundamento de direito nele invocado
- o no 2 do artigo 21o do R.J.I.F.N.A., com a redacção em vigor
à data em que foi aplicada a coima (artigo 144o do C.P.T.).

Sucede que isto não corresponde à realidade, pois que no aresto
em apreço, depois de se arredar a possibilidade de afastamento ex-
cepcional da aplicação da coima (artigo 21o do R.J.I.F.N.A.), se pro-
clama aplicável à conduta em foco o no 2 do artigo 29o do mesmo
Regime, sendo que, mais à frente, esclarece o M.mo Juiz ”a quo”
que tem em consideração tal preceito «em conformidade com o dis-
posto no Decreto-Lei no 394/93, de 24 de Novembro». E, para que
bem claro fique ter recorrido à redacção actual daquele no 2, sublinha
este último diploma.

E que assim aconteceu, com efeito, resulta óbvio da alteração da
condenação para 30.000$00. Sendo o imposto em causa do montante
de 298.783$00, o mínimo da coima aplicável era 29.878$00 (10%),
na redacção introduzida pelo dito DL 394/93. Quando no texto pri-
mitivo do falado no 2 do artigo 29o era de 149.361$50 (metade do
valor da prestação em falta).

Bem andou, pois, o M.mo Juiz ”a quo” ao aplicar retroactivamente
a lei nova, dado que manifestamente mais favorável ao arguido. Na
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verdade, o princípio da aplicação retroactiva da lei mais favorável
em matéria sancionatória (artigos 29o, 4, da C.R.P., 2o, 4o, do C.P.
e 3o, 2, do DL no 433/82, de 27/X) tem inteira aplicação em matéria
de contra-ordenações fiscais, como é jurisprudência unânime deste
Supremo (cfr., ainda, o Ac. do T.C. de 8/II/1994, in D.R. I no 75,
de 30.III.1994).

De tudo o que se acaba de dizer resulta que inexiste o vício de
estrutura lógica da sentença alegado, por isso que improcedem as
conclusões 1a e 2a.

Passemos à segunda arguição de nulidade: não especificação dos
fundamentos em que assenta a por si (Juiz) denominada ”interpre-
tação algébrica”, para alcançar a decisão recorrida.

O artigo 144o, 1, do Código de Processo Tributário diz-nos que
constitui causa de nulidade da sentença a não especificação dos fun-
damentos de facto e de direito.

Este preceito corresponde, na essência, ao artigo 668o do Código
de Processo Civil que, sob a epígrafe ”causas de nulidade da sentença”
estabelece em sua alínea b) do no 1 que é nula a sentença quando
não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam
a decisão.

É sabido que só a falta absoluta de motivação constitui esse vício
e já não a motivação deficiente, medíocre ou errada que, afectando
embora o valor doutrinal da sentença, não produz nulidade (Professor
Alberto dos Reis, CPC Anotado, vol. V, pág. 140).

In casu, sem esforço se reconhece a pouca ortodoxia da expressão
”interpretação literal e algébrica”, mas de pronto se repudia que tal
inquine letalmente a sentença. Difícil não é captar que, nesse ponto,
a sentença revela que o seu Autor teve, como se imponha, em linha
de conta, por um lado, os parâmetros legais da coima e, de outra
banda, o montante de imposto em causa, a inexistência de prejuízo
efectivo para a Fazenda Nacional, a ausência de actos de ocultação,
a natureza eminentemente acidental do facto. Ante o que é de con-
siderar suficientemente fundamentada a fixação da coima em trinta
mil escudos.

Destarte, improcedem, também, as conclusões 3a e 4a da alegação
do recorrente.

É na sequência do exposto que, negando provimento ao recurso,
confirmam a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel
(Relator) — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — Do-
mingos Brandão de Pinho.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Imposto de mais-valias. Encargo de mais-valias. Loteamento
urbano. Encargo compensado.
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Doutrina que dimana da decisão:

Em loteamentos urbanos, do regime do DL 289/73, de 6.6,
em que ao loteador tenham sido impostos, pela respectiva
Câmara Municipal, obrigações de cedência gratuita de ter-
renos e outras obrigações, como construção de infra-estru-
turas, como contrapartida do encargo de mais-valias não
exigido, não é devido, conforme jurisprudência pacífica deste
tribunal, o imposto de mais-valias previsto no art. 1.o/1 do
respectivo código nas transmissões onerosas operadas pelo
loteador.

Recurso: 18 651. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Olga Tei-
xeira de Morais Alves Moura; Relator: EXM.o CONS.o Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença do TT1.a instância de Lisboa que
julgou procedente a impugnação deduzida por Olga Teixeira Morais
Alves Moura contra a liquidação do Imposto de Mais-Valias (IMV),
na quantia de 43 234$00, referente à transmissão onerosa de um lote
de terreno para construção sito em Frielas, Loures, designado de
lote 30, e fazendo parte dos arts. 19.o a 22.o da Secção C da matriz
respectiva feita em 1988 à Sociedade de Construções de Santa Cruz
de António A. Ribeiro & Ribeiro, Ld.a, veio o Representante da
F.aP.a naquele tribunal recorrer, concluindo a sustentar:

— que, estando verificado que o lote de terreno em se insere num
processo de loteamento, que à Ite foi concedido alvará com obrigação
de ceder lotes à Câmara e que aquela cedeu gratuitamente terrenos
destinados a instalações gerais, arruamentos e outros espaços, tais
referências não integram os pressupostos do encargo de mais-valias,
que são a declaração de utilidade pública, a adjudicação e a delimitação
da área valorizada, não se preenchendo essa valorização com a ce-
dência gratuita de terrenos e despesas feitas pelo loteador;

— que o art. 1.o do CIMV não se refere a loteamentos, mas a
lotes de terreno para construção e o DL 289/73 não refere os encargos
de mais-valias, pelo que o lote de terreno em causa estaria sujeito
a IMV.

Teriam sido infringidos os arts. 1.o do CIMV e o DL 283/73.
O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não merece provimento,

conforme a jurisprudência pacífica deste tribunal.
Em sede factual vem provado que:
A) A Ite, conjuntamente com os restantes comproprietários res-

pectivos, apresentou em 29.6.88, na RF de Loures, a decl. mod. 1
de IMV, participando a venda à Sociedade de Construções Santa
Cruz de António A. Ribeiro & Ribeiro, Lda., de uma parcela de
terreno para construção sito em Frielas, Loures, inscrito na matriz
predial da freguesia de Loures, designado por Lote 30, com a área
de 1.540 m2 e fazendo parte dos arts. 19.o e 22.o da secção C da
matriz respectiva, confrontando do poente com o Lote 29, do Norte,
Sul e nascente com terreno do domínio público (doc. de fls. 20).

B) A RF liquidou o respectivo imposto de mais-valias, no montante
de Esc. 43.234$00, notificando a liquidação à impugnante em 9/6/93
(informação de fls. 22).

C) O prédio inscrito na matriz predial da Freguesia de Frielas
sob os arts. n.o 19 e n.o 22.o da secção C, descritos, respectivamente,
na conservatória respectiva sob o n.o 22207 a fls. 106 do B-62 e sob
o n.o 9832, a fls. 191 v.o do B-28, integram o processo de loteamento
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aprovado por Alvará de Licença de Loteamento n.o 7/82, de 16/4/82,
da CM de Loures, para o loteamento urbano dos prédios situados
no local denominado, Cruz da Pedra, freguesia de Frielas (doc. de
fls. 6 e ss).

D) O respectivo Alvará foi concedido nos termos do DL n.o 289/73
e na sua Cláusula 5.a estipula que para instalação de equipamentos
gerais são cedidos à CM de Loures diversos lotes de terrenos (os
designados por E.B. e P.T. e ainda os Lotes n.os 31 e 34, ali iden-
tificados (doc. de fls. 6 e ss).

E) Com o pedido de licenciamento e aprovação dos projectos de-
finitivos foram apresentados projectos de arruamentos, de águas, de
esgotos e de electricidade (doc. de fls. 6 e ss).

F) Por escritura de 16/4/82, a impugnante e outros, em cumprimento
da obrigação estabelecida no acima referido Alvará de loteamento,
cederam à CM de Loures, para equipamento, os terrenos sitos no
local denominado Cruz da Pedra, freguesia de Frielas, destacos do
prédio descrito na Conservatória respectiva sob o n.o 222207, a fls. 106
do B-62, denominados por:

P.T. 604, com área de 40 m2;
P.T. 606, com área de 55 m2;
P.T. 607, com área de 50 m2;
P.T. 608, com área de 50 m2.
G) Bem como os sitos no mesmo local, destacados do prédio descrito

na Conservatória respectiva sob o n.o 9.832, a fls. 191 v.o do B-28,
denominados por:

P.T. 605, com área de 40 m2;
E.B., com área de 40 m2;
H) Bem como os sitos no mesmo local, destacados do prédio descrito

na Conservatória respectiva sob o n.o 22.217, a fls. 106 do B-62, de-
nominados por:

Lote 31, com área de 1560 m2;
Lote 32, com área de 1580 m2;
Lote 33, com área de 1570 m2;
Lote 34, com área de 2850 m2.
I) Para garantia da execução das obras de urbanização previstas

e referidas no Alvará respectivo foi prestada a caução no montante
de 38 388 000$00 (docs. de fls. 25, 26 e 27).

Vêm controvertidas questões há muito versadas na jurisprudência
deste tribunal e na doutrina em torno da exigência do IMV, previsto
no art.1.o/1 do CIMV, ao loteador que transmita lotes de terreno
para construção e a quem tenham sido impostas, pela Câmara Mu-
nicipal no respectivo processo de loteamento, obrigações várias, como
cedências gratuitas de terrenos, construção de infra-estrutaras, tais
como arruamentos, obras de saneamento, água, electricidade ou outras
de urbanização, nos termos do DL 289/73, de 6.6.

A questão situava-se na zona de delimitação negativa da incidência
em IMV, preceituada na parte final do art. 1.o/1 do CIMV para os
ganhos sujeitos aos encargos de mais-valias do art. 17.o da Lei 2030,
de 22.6.48, e art. 4.o do DL 41616, de 10.5.58, a aplicar a transmissões
de lotes de terreno na situação dos referidos.

É, na verdade, problemática a invocação que se faça de um es-
pecífico encargo de mais-valias decorrente dos diplomas que regulam
o loteamento urbano e a cargo do loteador, relativamente a auto-
rizações para lotear posteriores à vigência do DL 289/73, que veio
rever o regime aprovado pelo DL 46 673, de 29.11.65, uma vez que
no diploma são omitidas, das condições a que o requerente do lo-
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teamento ficava sujeito a referência ao encargo de mais-valias previsto
no art. 6.o/1 do diploma revisto (cf. art. 19.o/1 do aludido decreto).

Simpesmente, na esteira da doutrina (cf. MCCardona, em ”O re-
gime e a natureza do encargo de mais-valias”, em CTF 325/327, p.129
e ss, Prof. Teixeira Ribeiro, em anot. na RLJ 119/169), firmou-se
neste tribunal jurisprudência pacífica no sentido de que o encargo
em causa sobreviveu ao DL 289/73 e que persiste como obstáculo
à liquidação do IMV (cf. Ac de 22.5.85, em AD 293/575 e de 4.5.88,
rec. 5558).

A mesma intenção de evitar situações de dupla tributação — a
sujeição ao encargo e ao IMV, tributos de natureza idêntica — levou
este tribunal à interpretação extensiva da dita ressalva do art. 1.o/1
do CIMV, vendo nela afloração de regra aplicável a todos os casos
de sujeição a encargo de mais-valias, mesmo quando a existência deste
era tão problemática como o era perante a estatuição do DL 289/73.

Orientação que veio a recolher situações em que o encargo referido
não se traduz na consequente obrigação pecuniária, mas em com-
pensações em espécie, em variadas modalidades, como cedências de
lotes de terreno ou realizações de obras de urbanização a cargo dos
respectivos alienantes (cf. Acs. de 21.1.87, em AD 308/309, p. 1121
e de 8.5.91, em ApDR II, 1991, p. 539).

E a própria Administração veio a aderir à tomada de posição ju-
risprudencial (cf. ofícios-circulares de 31.10.85 e 13.10.86, da 4.a Di-
recç. de Serviços da DGCI, conforme despacho do Secretário de Es-
tado do Orçamento de 29.10.85).

A força de tal orientação impõe-se por razões de uniformidade
de julgados, de que se extrai a sua validade, em ordem a evitar con-
tradições de decisões sobre casos concretos submetidos à apreciação
judicial (cf. art. 8.o/3 do CCivil e Ac. deste tribunal de 17.10.84, em
AD 279/294).

Por tudo, porque no caso em apreço, do alvará concedido ao Rte,
licenciando o loteamento nele indicado, nos termos do DL 289/73,
e em que se integra o vendido lote 30, consta a cedência de ”diversos
lotes de terreno, que, por escritura de 16.4.82 (item F do probatório,
foram efectivamente cedidos à Câmara Municipal de Loures, enten-
de-se compensado o dito encargo na forma referida.

Estando, pois, excluída a incidência em IMV, como correctamente
se decidiu na sentença recorrida.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo (relator) — José de Jesus Costa — Abílio Madeira Borda-
lo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Prescrição do procedimento. Cobran-
ça do Imposto no Processo de Transgressão.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Antes da entrada em vigor do Código Processo Tributário
– 1/7/91 – havia impostos que eram liquidados cumu-
lativamente com a multa no processo de transgressão.

II — Extinto o procedimento judicial, por prescrição, quanto
à infracção constante do auto de notícia ou da acusação,
deve o processo de transgressão prosseguir seus termos
em ordem a que se conheça do imposto e eventuais juros
compensatórios nele liquidados.

Recurso no 18 885. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Rogério
Batista Pombo; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública (RFP) junto do Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa veio interpor recurso “per saltum”
para este STA da decisão do M.mo Juiz que, julgando extinto o pro-
cedimento judicial, por prescrição, relativamente à infracção dos
arts. 10o e 11o e punida pelo art. 22o do Regulamento do Imposto
de compensação, aprovado pelo Dec.lei 354-A/82 de 4/9, imputada
ao arguido Rogério Batista Pombo, ordenou a remessa dos autos
“à Repartição de Finanças competente, para os efeitos tidos por con-
venientes quanto à cobrança do imposto que for devido.”

Na sua alegação, defende o recorrente que deve revogar-se a decisão
recorrida, ordenando-se a condenação do arguido no pagamento do
imposto e juros compensatórios para o que formulou as seguintes
conclusões:

I – A multa fixada nos autos encontra-se prescrita ao abrigo do
disposto no no 1 do art. 27o do Dec.lei 433/82 de 23/10 aplicável
subsidiariamente ao processo de transgressão “ex vi” art. 4o no 2 do
RJIFNA e em obediência ao princípio consignado no no 4 do art. 29o

“in fine” da CRP, combinado com o no 4 do art. 2o do Código Penal.
II – Por força do disposto no respectivo Código a que o imposto

respeita e ainda ao art. 117o do CPCI, o imposto e juros compen-
satórios foram liquidados nos autos, cumulativamente com a multa.

III – O processo de transgressão é um todo, quer compreenda
apenas a multa, quer compreenda impostos, juros compensatórios
e multa cumulativamente.

IV – O Juiz “a quo” violou o dever legal de condenar nos autos
o arguido no pagamento do imposto e juros compensatórios, pre-
judicando a perfeição do acto tributário de liquidação e que no caso
concreto fixa a sua eficácia na aplicação da alín. a) do art. 104o do
CPCI.

V – Foi violada a norma contida no art. 117o do CPCI.
Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste Supremo Tribunal, emitiu douto parecer no sentido
do provimento do recurso, nos termos da jurisprudência pacífica da
Secção tirada em numerosos casos idênticos, citando os Acórdãos
de 16/2/94 – Recursos nos 17 268, 17 347 e 17 553.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Da análise dos autos, com interesse para a decisão, apura-se o

seguinte:
a) Em 1 de Junho de 1987 na 2a Repartição de Finanças do Concelho

de Cascais em Carcavelos foi levantado auto de notícia contra Rogério



514

Batista Pombo, imputando-lhe a prática de uma infracção ao disposto
aos arts. 10o e 11o punível nos termos do art. 22o do Regulamento
do Imposto de Compensação aprovado pelo Dec.lei 354-A/82 de 4
de Setembro, pela falta de pagamento do Imposto de Compensação
relativo ao 2o trimestre de 1987.

b) No mesmo dia 1 de Junho o Chefe da Repartição de Finanças
exarou despacho nos autos ordenando a notificação do transgressor
para no prazo de 30 dias contestar, querendo, o imposto de 3.000$00
e a multa de 9.000$00 conforme o determinado no art. 32o no 5 do
referido Regulamento e arts. 127o e 128o do CPCI (cf. fls. 3).

Em 30 de Janeiro de 1992 foi proferida decisão judicial que julgou
extinto, por prescrição, o procedimento judicial e ordenou que, tran-
sitado aquele despacho, fossem os autos remetidos à Repartição de
Finanças competente para efeitos de cobrança do imposto que for
devido.

É desta decisão que vem interposto o presente recurso.
Impõe-se, prioritariamente, precisar o âmbito do recurso.
Como decorre do quadro conclusivo das alegações, delimitador

do objecto do recurso, o recorrente não impugna – antes com ela
se conforma – a decisão recorrida no que concerne à extinção do
procedimento judicial, entendido como abrangendo a infracção e a
sanção correspondente, ou seja a multa. Desta questão não cabe,
pois, apreciar.

Por outro lado, quer do auto de notícia quer do despacho de fls. 3,
referente à liquidação da multa e do imposto para efeitos de pa-
gamento voluntário, nos termos do art. 127o do CPCI, não consta
menção alguma respeitante a juros compensatórios, pelo que a even-
tual subsistência do auto ou condenação do arguido não abrangeria
estes.

Temos assim que o presente recurso se circunscreve apenas à ques-
tão de saber se, uma vez extinto o procedimento judicial, por prescrição
como no caso sucedeu, deve o processo de transgressão instaurado
nos termos do Código Processo Contribuições e Impostos, prosseguir
no Tribunal “a quo” se bem que apenas para arrecadação do imposto
nele liquidado.

De acordo com a jurisprudência uniforme deste STA – cfr. por
todos os Acórdãos de 2/2/94 – Recurso no 17 111; de 14/12/94 – Re-
cursos nos 16 891 e 18 564 que seguiremos de perto – embora extinto
o procedimento judicial quanto à infracção constante de auto de no-
tícia ou acusação em processo de transgressão fiscal, deve este pros-
seguir seus termos em ordem a que se conheça do imposto e eventuais
juros compensatórios nele liquidados.

Antes da entrada em vigor do Código de Processo Tributário
– 1/7/91 – havia impostos que, se não fossem liquidados nos prazos
previstos na lei, eram cobrados no processo de transgressão conjun-
tamente com a multa, de acordo com o disposto nos arts. 104o, 117o,
118o, 127o e 138o do CPCI.

É o que sucede nos termos dos arts. 116o do Código da Sisa; 234o

do Regulamento do Imposto do selo; 74o do Código Imposto Pro-
fissional; 89o do Código do Imposto de Capitais; 103o do Código
do Imposto Complementar; 30o do Regulamento do Imposto sobre
veículos e 34o do Regulamento do Imposto de Compensação. Em
todos estes casos, prescrito o procedimento deve o processo de trans-
gressão prosseguir para arrecadação do imposto e juros compensa-
tórios devidos.
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Dispõe o art. 34o do RIC que se o processo de transgressão em
que houver também de ser liquidado imposto estiver parado durante
cinco anos ficará extinto o procedimento para a aplicação da multa,
prosseguindo, no entanto, para arrecadação do imposto devido.

Ora, no caso vertente, em que se julgou extinto por prescrição
o procedimento judicial, ao abrigo das disposições conjugadas dos
arts. 27o no 1 alín. b) do Dec.lei 433/82 de 27/10, 4o no 2 do RJFNA,
parece forçoso concluir, ao abrigo do citado art. 34o, que o processo
de transgressão tem de prosseguir para arrecadação do imposto
liquidado.

O que bem se compreende, uma vez que nestas hipóteses, o processo
de transgressão é o meio legal para cobrar o imposto que for devido.

Se a respectiva liquidação foi efectuada no processo de transgressão
é nele que se deve atacar tal liquidação através da contestação
(arts. 127o, 128o e 140o do CPCI).

Foi assim que, no caso sub judice, logo após o levantamento do
auto de notícia foi proferido despacho a ordenar a notificação do
transgressor para contestar podendo requerer a produção de qualquer
prova a fim de demonstrar a eventual ilegalidade do imposto liquidado.

A cessação do procedimento judicial a que se refere o art. 115o

do CPCI opera apenas em relação à infracção e respectiva sanção,
mas não quanto ao imposto, relativamente ao qual terá de prosseguir
o processo no Tribunal recorrido para a respectiva cobrança.

Decorre este entendimento da consideração de que o processo de
transgressão consubstanciava um verdadeiro processo declarativo em
relação ao imposto, visando definir a obrigação do seu pagamento
pelo arguido.

Processo que, neste aspecto, revestindo a natureza jurisdicional não
podia nem pode correr seus termos na Repartição de Finanças, como
resulta do já mencionado art. 34o do Regulamento do Imposto de
Compensação.

Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a decisão recorrida, devendo os autos prosseguir seus
termos no Tribunal para que ali se conheça do imposto de com-
pensação.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Abílio Madeira Bordalo-Re-
lator — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — João José Coelho
Dias. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Prescrição do procedimento. Regime
concretamente mais favorável. Cobrança do imposto no pro-
cesso de transgressão.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O regime concretamente mais favorável, de consagração
constitucional - art. 29o no 4 da CRP - previsto no no 4
do art. 2o do Código Penal é válido e tem aplicação
em sede transgressional ou contravencional e no âmbito
das contra-ordenações.

II — Assim, às transgressões ao Código de Imposto Comple-
mentar cometidas antes da entrada em vigor do Regime
Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras (RJIF-
NA), equiparadas a contra-ordenações, por força do
art. 3o do Dec.lei 20-A/90 de 15 de Janeiro que aprovou
aquele regime, é aplicável o prazo de prescrição previsto
no art. 27o do Dec.lei 433/82, de 27/10, “ex vi” do no 2
do art. 4o do RJIFNA.

III — A tal não obsta o disposto nos arts. 2o e no 2 do art. 5o

do Dec.lei 20-A/90, sob pena de inconstitucionalidade
material destas normas, face ao disposto no no 4 do
art. 29o da Constituição da República e Acórdão do Tri-
bunal Constitucional no 150/94 de 2/8/94 in DR I série
A de 30/3/94 que declarou com força obrigatória geral
a inconstitucionalidade daquelas normas se interpretadas
no sentido impeditivo do regime concretamente mais
favorável.

IV — Extinto o procedimento judicial por prescrição, quanto
à infracção constante do auto de notícia ou da acusação,
deve o processo de transgressão prosseguir seus termos
em ordem a que se conheça do imposto e eventuais juros
compensatórios nele liquidados.

Recurso no 18 889. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Optiline
- Artigos de Óptica Lda.; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública (RFP) junto do Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa veio interpor recurso “per saltum”
da decisão do M.mo Juiz que julgou extinto, por prescrição, o pro-
cedimento judicial relativamente à infracção prevista e punida pelos
arts. 107o do Código Imposto Complementar de que vinha acusada
a arguida Optiline - Artigos de Óptica Lda., identificada nos autos.

Fundamentou-se a decisão recorrida no facto de terem decorrido
pelo menos dois anos sobre a data da prática da infracção sendo-lhe
aplicável o regime concretamente mais favorável decorrente da equi-
paração das transgressões a contra-ordenações, e nos termos do
art. 27o do Dec.lei 433/82 de 27/10 por força do art. 4o no 2 do Regime
Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras (RJIFNA) aprovado
pelo Dec.lei 20-A/90, de 15 de Janeiro mantido em vigor pelo art. 11o

do Dec.lei 154/91 de 23/4 que aprovou o Código de Processo
Tributário.

Na sua alegação, o recorrente formulou as seguintes conclusões:
1 - Da leitura conjugada do art. 2o e do no 2 do art. 5o do

Dec.lei 20-A/90, de 15 de Janeiro, resulta que o RJIFNA só se aplica
aos factos praticados depois da sua entrada em vigor mesmo no que
toca às normas de índole processual.

2 - Foi propósito do legislador daquele regime manter em vigor,
na sua integralidade, o direito contravencional anterior ao início da
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sua vigência, sem discriminação entre as normas mais favoráveis ou
menos favoráveis ao arguido.

3 - Tal consagração de irretroactividade das normas contra-orde-
nacionais não fere o disposto no no 4 do art 29o da Constituição
da República.

4 - Na verdade, a retroactividade a que tal preceito se refere abrange
apenas a matéria criminal e não o direito das contra-ordenações que
tem diferente natureza - em particular pela ausência de fundamen-
tação ético-jurídica das respectivas sanções - do direito penal pro-
priamente dito.

5 - Por outro lado o art. 3o do Dec.lei 433/82 nunca poderia conhecer
aplicação no caso “sub judice” já que o próprio RJIFNA só manda
aplicar subsidiariamente a I parte do Dec.lei 433/82 (na qual aquele
artigo se inclui), bem como o próprio princípio da subsidariedade
do direito penal.

6 - E, no caso vertente, o legislador teve a preocupação de regular
exaustivamente o âmbito da eficácia da lei nova.

7 - Logo, não há verdadeira lacuna da lei a ser suprida pelo regime
geral das contra-ordenações ou, sequer, pelo direito penal.

8 - Ao não decidir assim, a sentença recorrida violou o art. 2o

e o no 2 do art. 5o do Dec.lei 20-A/90, de 15 de Janeiro.
9 - Acresce - e no caso de se entender que a sentença recorrida

pôs termo ao processo também no que respeita ao pedido de con-
denação no imposto e juros compensatórios - que, ainda que pro-
cedente a decisão que extingue o procedimento judicial - que apenas
se admite por hipótese - sempre haveria o processo de prosseguir
com vista à exigência do imposto e demais encargos nele liquidados
como prescreveu o art. 104o alín. a) e o art. 127o ambos do Código
de Processo das Contribuições e Impostos.

10 - Ao não entender assim, a sentença recorrida incorreu no vício
de omissão de pronúncia e violou os arts. 104o e 127o ambos do
CPCI.

11 - Assim, por tudo o que se disse, deverá ser revogada a sentença
recorrida, prosseguindo os presentes autos para condenação em multa
e no pagamento do imposto e juros compensatórios liquidados e de-
mais encargos.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de que o
recurso merece provimento nos termos da jurisprudência pacífica da
Secção tirada em numerosos casos idênticos, citando alguns arestos.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Da análise dos autos, com interesse para a decisão, apura-se que:
a) Em 20 de Abril de 1987 foi levantado auto de notícia contra

a arguida Optiline - Artigos de Óptica, Lda. com sede na Travessa
do Rosário, 16 - 2o C- Lisboa, imputando-lhe a prática de infracção
aos arts. 88o e 107o do Código do Imposto Complementar por não
ter apresentado a declaração mod.6 do Imposto Complementar res-
peitante ao ano de 1985 a que estava obrigada por força daquelas
disposições legais e no prazo estabelecido no art. 88o.

b) Na sequência de despacho de 12 de Maio de 1987 foi fixada
a multa, o imposto e juros compensatórios de cuja liquidação foi
notificada a arguida que nada disse, seguindo-se a acusação em pro-
cesso ordinário de transgresssão de que também foi notificada para
contestar.
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c) Em 6 de Abril de 1992 foi proferida decisão judicial que julgou
extinto o procedimento por prescrição, da qual vem interposto o pre-
sente recurso.

Tal como decorre das conclusões do recurso, são duas as questões
objecto de apreciação: a da prescrição do procedimento que, segundo
o recorrente, não se verifica, e a do prosseguimento do processo
com vista à exigência do imposto e juros compensatórios nele
liquidados.

Vejamos.
Comecemos pela prescrição do procedimento da infracção de que

vinha acusada a arguida, avançando desde já a conclusão de que,
nesta parte, segundo o entendimento jurisprudencial uniforme deste
STA, o recurso não pode proceder.

Com efeito, a infracção em causa reporta-se ao ano de 1986 durante
o qual a arguida estava obrigada a apresentar a dita declaração mod./6
relativa aos rendimentos de 1985.

A questão da prescrição tem de ser vista à luz do princípio da
aplicação do regime concretamente mais favorável, de consagração
constitucional - art. 29o no 4 da CRP -, previsto no art. 2o no 4 do
Código Penal no plano de sucessão de leis no tempo, o qual segundo
a jurisprudência é válido em sede criminal, transgressional ou con-
travencional e no âmbito das contra-ordenações.

De acordo com o art. 3o do Dec.lei 20-A/90 que aprovou o Regime
Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras, todas as transgressões
fiscais tipicamente descritas a que é (era) aplicável o Código de Pro-
cesso das Contribuições e Impostos, desde que os factos nelas previstos
não sejam subsumíveis aos tipos de ilícito de mera ordenação social
previstos no RJIFNA, são equiparadas a contra-ordenações e passam
a reger-se pelas normas previstas daquele diploma e do regime por
este aprovado.

O art. 1o da Lei 89/89 de 11/9 que autorizou o Governo a legislar
em matéria de infracções fiscais, é explícito no sentido de que aquele
regime jurídico é aplicável a todos os impostos, contribuições pa-
rafiscais e demais prestações tributárias.

A situação dos autos encontra equiparação ou correspondência no
art. 33o do RJIFNA, contra-ordenação pela falta de entrega de
declaração.

É-lhe aplicável a lei quadro das contra-ordenações - Dec.lei 433/82
de 27/10 - por força do art. 4o no 2 do RJIFNA que, em matéria
de prescrição do procedimento e de acordo com o previsto no art. 27o,
consagra um regime mais favorável do que o previsto no art. 115o

do CPCI.
Assim, em vez de cinco anos previsto no CPCI, o prazo de prescrição

referido naquele art. 27o é de dois anos quando se trate de con-
tra-ordenação a que seja aplicável uma coima superior a 100.000$00
e de um ano, nos restantes casos.

O art. 2o e o no 2 do art. 5o do Dec.lei 20-A/90, ao proibirem
a aplicação retroactiva do RJIFNA às transgressões fiscais não adua-
neiras cometidas antes da entrada em vigor do novo regime estão
feridos de inconstitucionalidade material se interpretadas de forma
impeditiva da aplicação do regime concretamente mais uniformemente
defendido pela jurisprudência deste STA e pelo Acórdão do Tribunal
Constitucional no 150/94 de 2/8/94 publicado no DR I série A no 75
de 30/3/94 que declarou com força obrigatória geral a inconstitucio-
nalidade daquelas normas se interpretadas no sentido impeditivo do
regime concretamente mais favorável.
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Voltando ao caso dos autos, em conformidade com a aplicação
retroactiva do regime concretamente mais favorável, temos de concluir
que, quando foi proferida a decisão ora recorrida, havia decorrido
um período de quase 6 anos sobre a data da prática da infracção.

Mesmo levando em conta a ocorrência de algum acto interruptivo
da prescrição dos previstos no art. 28o do Dec.lei 433/82, e não se
verificando a ocorrência de acto suspensivo tem de reconhecer-se
que, na data da decisão que julgou prescrita a infracção, já o prazo
da prescrição de dois anos se mostrava há muito esgotado, sem ne-
cessidade de fazer apelo ao art. 120o no 3 do Código Penal por força
do art. 32o daquele Dec.lei.

Em consequência, a decisão recorrida não merece, nesta parte,
qualquer censura, improcedendo, assim, as respectivas conclusões do
recurso.

Relativamente à segunda questão, a recorrente desdobra-a em duas:
Para a hipótese de se entender que a sentença recorrida pôs termo

ao processo, no que respeita ao pedido de condenação no imposto
e juros compensatórios, será de conhecer e julgar o procedente o
recurso com vista ao prosseguimento do processo para conhecimento
e arrecadação do imposto e juros compensatórios liquidados.

A não se entender assim, a sentença teria incorrido no vício de
omissão de pronúncia.

Extrai-se da parte decisória da sentença recorrida que, pelo menos
de forma implícita, o M.mo Juiz pôs termo ao processo não apenas
no que se refere à infracção mas também quanto ao imposto.

Daí que, não vislumbrando a invocada omissão de pronúncia passe
a conhecer-se da questão atinente ao prosseguimento do processo.

De acordo com a jurisprudência também uniforme deste STA - cfr.
por todos os Acórdãos de 2/2/94 - Rec. no 17 097; 11/5/94 Rec. 17 111;
de 14/12/94 - Recursos nos 16 891 e 18 564 que seguiremos de perto -
embora extinto o procedimento judicial quanto à infracção constante
de auto de notícia ou acusação em processo de transgressão fiscal,
deve este prosseguir seus termos em ordem a que se conheça do
imposto e eventuais juros compensatórios nele liquidados.

Antes da entrada em vigor do Código de Processo Tributário
- 1/7/91 - havia impostos que, se não fossem liquidados nos prazos
previstos na lei, eram cobrados no processo de transgressão cumu-
lativamente com a multa, de acordo com o disposto nos arts. 104o,
117o, 118o, 127o e 138o do CPCI.

É o que sucede nos termos dos artos 116o do Código da Sisa;
234o do Regulamento de Imposto do Selo; 74o do Código Imposto
Profissional; 89o do Código de Imposto de Capitais; 103o do Código
de Imposto Complementar; 30o do Regulamento do Imposto sobre
veículos e 34o do Regulamento do Imposto de Compensação.

Em todos estes casos, prescrito o procedimento deve o processo
de transgressão prosseguir para arrecadação do imposto e juros com-
pensatórios devidos.

Dispõe o art. 103o do Código do Imposto Complementar que o
imposto em dívida, quando tenha havido transgressão que deu origem
a falta de pagamento no prazo legal, será cobrado conjuntamente
com a respectiva multa.

Acrescenta o parágrafo único:
Ainda que extinto o procedimento para aplicação da multa, ins-

taurar-se-á processo de transgressão para a exigência do imposto de-
vido relativamente aos últimos cinco anos.
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Ora, no caso vertente, em que se julgou extinto por prescrição
o procedimento judicial, parece forçoso concluir, ao abrigo do citado
art. 103o que o processo de trangressão tem de prosseguir para ar-
recadação do imposto e juros compensatórios liquidados.

O que bem se compreende, uma vez que nestas hipóteses o processo
de transgressão é o meio legal para cobrar o imposto que for devido.

Se a respectiva liquidação foi efectuada no processo de transgressão,
é nele que se deve atacar através da contestação (arts. 127o, 128o

e 140o do CPCI).
Foi assim que, no caso vertente, após a acusação foi ordenada

a notificação da transgressora para contestar, querendo, no prazo
legal (cfr. fls. 12), mas nada disse.

A cessação do procedimento judicial a que se refere o art. 115o

do CPCI opera apenas em relação à infracção e respectiva sanção
mas não quanto ao imposto relativamente ao qual terá de prosseguir
o processo no Tribunal recorrido para a respectiva cobrança.

Radica este entendimento na consideração de que o processo de
transgressão consubstanciava um verdadeiro processo declarativo em
relação ao imposto, visando definir a obrigação do seu pagamento
pela arguida.

Termos em que se acorda em conceder parcial provimento ao re-
curso revogando-se a decisão recorrida na parte em que pôs termo
ao processo quanto ao imposto, devendo os autos prosseguir seus
termos no Tribunal para que ali se conheça do imposto e dos juros
compensatórios devidos.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Abílio Bordalo (relator) — Er-
nâni Figueiredo — Coelho Dias. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Recurso n.o 18.891, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
O Lugar Actividades Hoteleiras e Comerciais, Lda, e do qual foi
Relator o Exmo. Conso. Dr. Domingos Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do T. T. de 1a Instância de Lisboa, 5o Juízo, proferida
em 31.01.92, na medida em que, julgando extinto, por prescrição,
o procedimento judicial, nestes autos de transgressão fiscal contra
”O Lugar - Actividades Hoteleiras e Comerciais, Lda”, ordenou a
remessa dos autos à Repartição de Finanças, ”para os efeitos tidos
por convenientes quanto à cobrança do imposto que for devido” já
que a dita prescrição operou a extinção da instância, ”não sendo
assim admitido o cumprimento de mais actos no processo, pelo
Tribunal”.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
”I - A multa fixada nos autos encontra-se prescrita ao abrigo do

disposto no no 1 do arto 27o do D.L. no 433/82, de 23.11, aplicável
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subsidiariamente ao processo de transgressão, ”ex vi” arto 4o, no 2,
do R.J.I.F.N.A. e em obediência ao princípio consignado no no 4
do arto 29o in fine da C.R.P., combinado com o no 4 do arto 2o

do C. Penal.
II - Por força do disposto no respectivo Código a que o imposto

respeita e ainda ao arto 117o do C.P.C.I., o imposto e juros com-
pensatórios foram liquidados nos autos, cumulativamente com a multa.

III - O processo de transgressão é um todo, quer compreenda apenas
a multa, quer compreenda impostos, juros compensatórios e multa,
cumulativamente.

IV - O Juiz a quo violou o dever legal de condenar, nos autos,
a arguida no pagamento do imposto e juros compensatórios, pre-
judicando a perfeição do acto tributário de liquidação e que, no caso
concreto fixa a sua eficácia e a aplicação da alínea a) do arto 104o

do C.P.C.I..
V - Foi violada a norma contida no arto 117o do C.P.C.I.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve o des-

pacho recorrido ser revogado, ordenando-se a condenação da arguida
no pagamento do imposto e juros compensatórios ... ”.

A arguida não contra-alegou.
O Exmo. magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido

do provimento do recurso, ”nos termos da jurisprudência pacífica
da Secção tirada em numerosos casos idênticos, (cfr. v. g. os acs.
de 16.02.94, rec. 17.553, 17.347 e 17.268)”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como se mostra dos autos, foi levantado auto de notícia, valendo

como acusação, contra a dita sociedade, pela prática da infracção
prevista e punida pelo arto 18o, no 1, do Dec.-Lei no 667/76, de 5
Ago., e 1o, no 1, do Dec.-Lei no 131/82, de 21 Abril, 5o nos. 3 e
4 e § e 21o do Dec.-Lei no 47.500, de 13 Jan. 67 e arto 1o da Lei
19/77, de 5 de Mar., sendo devidas contribuições no montante de
10.500$00, com referência aos 2o e 3o trimestres de 1984.

Ora, é jurisprudência uniforme e constante deste Tribunal, que,
não obstante a prescrição do procedimento quanto à infracção, o
processo deve continuar com referência ao tributo nele ”liquidado”.

Isto porque, em síntese, a cessação do procedimento judicial apenas
se refere à perseguição judicial da infracção e, por outro lado, quanto
ao imposto, o processo de transgressão constitui uma verdadeira acção
de condenação, um processo declarativo tendente à definição da obri-
gação do imposto, de cariz jurisdicional, pelo que não pode correr
na Repartição de Finanças.

Cfr. Alberto Xavier, Aspectos Fundamentais do Contencioso Tri-
butário, pág. 116; Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, pág.
320; Laurentino Araújo, Processo de Transgressão, págs. 14 e 85;
e Alfredo de Sousa e J. Paixão, C.P.C.I., Anotado, 2a edição. págs.
334 e segs.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, devendo
o processo seguir seus legais termos quanto às preditas contribuições.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Carlos Alberto Pereira
Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.
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Acórdão de 22 de Fevereiro de 1995.

Recurso no. 18.892, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
José Pereira de Freitas, e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. BRANDÃO DE PINHO.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional interposto pela Fazenda Pú-
blica da sentença do TT de 1a Instância, de Lisboa, 5o Juízo, proferida
em 30-1-92, na medida em que, julgando extinto, por prescrição, o
procedimento judicial, nestes autos de transgressão fiscal contra José
Pereira de Freitas, ordenou a remessa dos autos à Repartição de
Finanças, «para os efeitos tidos por convenientes quanto à cobrança
do imposto que for devido», já que a dita prescrição operou a extinção
da instância, «não sendo assim admitido o cumprimento de mais actos
no processo, pelo tribunal».

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
«I - A multa fixada nos autos encontra-se prescrita ao abrigo do

disposto no no 1 do art. 27 do D.L. no 433/82, de 23-11, aplicável
subsidiariamente ao processo de transgressão, ex vi art. 41o no 2 do
RJIFNA e em obediência ao princípio consignado no no 4 do art. 29o

in fine da CRP, combinado com o no 4 do art. 2o do C. Penal.
II - Por força do disposto no respectivo código a que o imposto

respeita e ainda ao art. 117 do CPCI, o imposto e juros compensatórios
foram liquidados nos autos, cumulativamente com a multa.

III - O processo de transgressão é um todo, quer compreenda apenas
a multa, quer compreenda impostos, juros compensatórios e multa,
cumulativamente.

IV - O juiz a quo violou o dever legal de condenar nos autos
o arguido no pagamento do imposto e juros compensatórios, pre-
judicando a perfeição do acto tributário de liquidação e que no caso
concreto fixa a sua eficácia na aplicação da alínea a) do art. 104
do CPCI.

V - Foi violada a norma contida no art. 117 do CPCI.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve o des-

pacho recorrido ser revogado, ordenando-se a condenação do arguido
no pagamento do imposto e juros compensatórios...».

O arguido não contra-alegou.
O Ex.mo magistrado do MP emitiu parecer no sentido do pro-

vimento do recurso, nos termos da jurisprudência uniforme deste STA,
de que refere os Acs. de 30-5-93, Recs. 16.305, 18.306, 16.321, 16.343,
16.357, 16.394, 16.415, 16.433 e 16.435.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como se mostra dos autos, foi levantado auto de notícia, valendo

como acusação, contra o dito arguido, pela prática da infracção pre-
vista e punida pelos arts. 10, 11 e 22 do Regulamento do Imposto
de Compensação, aprovado pelo dec.-lei 354-A/82, de 4 Set., uma
vez que não pagou o imposto de compensação relativo ao veículo
automóvel ligeiro de passageiros, de matrícula NC-97-66, quanto aos
3o e 4o trimestres de 1984 e 1o trimestre de 1985, no montante total
de 31.500$00.

Ora, é jurisprudência uniforme e constante deste tribunal, que,
não obstante a prescrição do procedimento quanto à infracção, o
processo deve continuar com referência ao imposto nele «liquidado».
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Isto porque, em síntese, a cessação do procedimento judicial apenas
se refere à perseguição judicial da infracção e, por outro lado, quanto
ao imposto, o processo de transgressão constitui uma verdadeira acção
de condenação, um processo declarativo tendente à definição da obri-
gação do imposto, de cariz jurisdicional, pelo que não pode correr
na Repartição de Finanças.

Cfr. Alberto Xavier, Aspectos Fundamentais do Contencioso Tri-
butário, pág. 116; Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, pág. 320;
Laurentino Araújo, Processo de Transgressão, págs. 14 e 85; e Alfredo
de Sousa e J. Paixão, CPCI, Anotado, 2a edição, págs. 334 e segts.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, devendo
o processo seguir seus legais termos quanto ao imposto.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1995. — Domingos Brandão de Pinho
(Relator) — Luís Filipe Mendes Pimentel — Carlos Alberto Pereira
Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Dívidas à Caixa Geral de Depósitos. Com-
petência dos Tribunais Tributário de 1ª Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na vigência do Dec.lei 48 953 de 5 de Abril de 1969
e do ETAF os Tribunais Tributários de 1ª instância eram
competentes para a cobrança coerciva das dívidas à Caixa
Geral de Depósitos.

II — O art. 121o no 1 do ETAF não revogou o art 61.o no 1
alín. c) do ETAF que ressalva, no âmbito do processo
de execução fiscal, os casos em que a lei especial atribua
competência aos Tribunais Tributários de 1ª instância
para a cobrança coerciva de dívidas às pessoas de direito
público nas quais se inclui a Caixa Geral de Depósitos.

III — A competência dos Tribunais Tributários de 1ª instância
referida em I não se alterou com o no 3 do art. 214º
da Constituição da República após a 2ª Revisão Cons-
titucional, na medida em que acolhe, essencialmente, a
formulação do art. 3o do ETAF.

Recurso no 12 524. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrido:
Laura Martins; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência (CGD), instituto
de crédito do Estado e Pessoa Colectiva de Direito Público
no 500 960 046, com sede no Largo do Calhariz, 1109 Lisboa Codex,
não se conformando com o despacho do M.mo Juiz do Tribunal Tri-
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butário de 1ª instância de Lisboa (8o Juízo) que se declarou incom-
petente em razão da matéria para conhecer da execução por dívidas
àquela Caixa de Laura Martins, viúva residente na Rua de Moçam-
bique, 101-3º dto. 4400 Vila Nova de Gaia, no montante de
3.763.666$00 e juros provenientes de incumprimento de contrato de
empréstimo celebrado em Agosto de 1981, veio do mesmo interpor
recurso para este Supremo Tribunal cujas alegações apresentam o
seguinte quadro conclusivo:

1a Compete aos Tribunais Tributários a cobrança coerciva de dívidas
a pessoas de direito público nos casos previstos na lei.

2a A Caixa Geral de Depósitos é uma pessoa colectiva de direito
público e instituto de crédito do Estado.

3a O no 1 do art. 61o do Dec.lei 48 953 estabelece a competência
dos Tribunais de 1a instância das Contribuições e Impostos de Lisboa
para cobrança de todas as dívidas de que seja credora a Caixa e
suas instituições anexas.

4a Tal competência foi atribuída em função da especial natureza
e fins da Caixa.

5a No âmbito das execuções instauradas pela Caixa não se suscitam
questões de direito privado.

6a As disposições especiais que atribuem competência ao foro fiscal
para cobrança das dívidas à Caixa não foram revogados pelo art. 121o

do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
7a O art. 61o do Dec.lei no 48 953 não viola qualquer norma

constitucional.
8a O despacho recorrido contraria jurisprudência pacífica do Tri-

bunal Supremo e viola as normas do art. 61o no 1 do citado Dec.lei
no 48 953 e art. 62o no 1 alín. c) do Estatuto dos Tribunais Admi-
nistrativos e Fiscais.

9a A exequente beneficia da isenção de custas, nos termos das
disposições conjugadas dos arts. 5o no 1 alín. d) do Regulamento
das Custas dos Processos das Contribuições e Impostos, 59o do Dec.lei
48 953, de 5/4/69, e 156o, no 1 do Regulamento aprovado pelo Decreto
no 694/70 de 31/12.

Termina dizendo que deve o despacho recorrido ser revogado, or-
denando-se o prosseguimento da execução.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste Supremo Tribunal emitiu douto parecer no sentido de
que o recurso merece provimento no seguimento da jurisprudência
já firmada neste STA que defende a competência do Tribunal Tri-
butário de 1a instância para conhecer da cobrança coerciva de dívidas
a pessoas de direito público nos casos previstos na lei, como é o
caso da Caixa Geral de Depósitos, face ao disposto no art. 62o no 1
alín. c) do ETAF e art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953 na redacção que
lhe foi dada pelo art. 17o do Dec.lei 693/70, de 31/12.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Dos autos resulta, com interesse, o seguinte:
A Caixa Geral de Depósitos apresentou em 31/5/81, ao abrigo do

art. 61o do Dec.lei 48 953, de 5/4/69 com a redacção do art. 17o do
Dec.lei 693/70, no Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa, re-
querimento para cobrança de um crédito de 3.763.666$00 e juros
proveniente de um contrato de empréstimo celebrado em 28/8/81,
como decorre da certidão junta a fls. 4 e segs. que aqui se dá como
reproduzida.
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Naquele Tribunal (8o Juízo) o M.mo Juiz, por seu despacho de
6/12/89, declarou o Tribunal Tributário incompetente em razão da
matéria para conhecer da execução das dívidas à CGD, decorrentes
de incumprimento de contrato de empréstimo, sob a consideração
decisiva de que o referido art. 61o do Dec.lei 48 953 não pode deixar
de ter-se por revogado.

Sustentou, para tanto, em síntese, que nem será preciso invocar
o princípio segundo o qual a lei posterior derroga a anterior — art. 7o

do Código Civil — pois o art. 121o no 1 do Dec.lei 129/84 o revogou.
E se não bastasse teríamos o actual art. 214o da Constituição conjugado
com os arts. 3o no 3 e 293o também da Lei Fundamental.

É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
São duas as questões que se colocam no âmbito deste recurso:

uma, respeitante à competência dos Tribunais Tributários de 1ª ins-
tância para a cobrança coerciva em processo de execução fiscal de
dívidas à Caixa Geral de Depósitos (CGD) designadamente as pro-
venientes de contratos de mútuo celebrados com particulares; a outra
respeitante à isenção de custas da CGD nos processos tributários
em que se inclui a execução.

Comecemos pela 1a questão.
Refere-se na 7a conclusão que ”o art. 61o do Dec.lei 48 953 não

viola qualquer norma constitucional” inculcando a ideia de que o des-
pacho recorrido tomou posição sobre a questão da inconstituciona-
lidade de qualquer preceito da Lei Fundamental.

Contudo, analisando o despacho, dele não consta que tal questão
tenha sido abordada.

Sempre se dirá, no entanto, que o Tribunal Constitucional teve
já oportunidade de se pronunciar mais do que uma vez - cfr. Acórdãos
nos. 508/94 e 509/94 (para além dos ali citados nos. 371/94 e 372/94
ambos de 14/7/94 publicados no DR II série, respectivamente, de
13/12/94 e 14/12/94, sobre a existência da conformidade constitucional
do art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953, de 5 de Abril de 1969, na redacção
do art. 17o do Dec.lei 693/70 de 31/12, segundo o qual a cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a CGD e suas ins-
tituições anexas é da competência do Tribunal Tributário de 1a ins-
tância de Lisboa, tendo-se decidido pela não inconstitucionalidade
da referida norma que havia sido desaplicada sob a arguição de in-
constitucional naquele Tribunal em processos idênticos ao dos autos.

Como já se referiu, o despacho recorrido declarou incompetente
o Tribunal Tributário para conhecer da execução das dívidas à CGD
provenientes de incumprimento do contrato de mútuo, sob a con-
sideração de que o art. 61o do Dec.lei 48 953 foi revogado pelo art. 121o

no 1 do Dec.lei 129/84 e ainda pelo actual art. 214o da Constituição
conjugado com os arts. 3o no 3 da Lei Fundamental.

De acordo com o disposto nos arts. 37o alín. d) e 144o do CPCI,
então em vigor, hoje, o art. 233o d CPT, o processo de execução
fiscal constitui o processo especial de cobrança coerciva dos impostos
e de outras receitas do Estado ou de outras que respeitem a créditos
equiparados aos do Estado.

O art. 62o no 1 alín. c) do ETAF aprovado pelo Dec.lei 129/84,
de 27/4, estabelece que ”compete aos Tribunais Tributários de 1ª ins-
tância conhecer (. . .) da cobrança coerciva de dívidas a pessoas de
direito público, nos casos previstos na lei . . .”.

A Caixa Geral de Depósitos é uma pessoa colectiva de direito
público (art. 2o do dec.lei 48 953, de 5 de Abril de 1969) e um instituto
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de crédito do Estado (art. 3o do Dec.lei 48 953); é também o que
decorre do art. 1o do Dec.lei no 694/70 de 31/12 que aprovou o Re-
gulamento da CGD.

Dispõe o art. 61o no 1 do referido Dec.lei 48 953 com a redacção
que lhe foi dada pelo art. 17o do Dec.lei 693/70, de 31/12, que a
cobrança coerciva de todas as dívidas de que seja credora a Caixa
e suas instituições anexas é da competência dos Tribunais de 1a ins-
tância de Contribuições e Impostos de Lisboa (hoje, Tribunal
Tributário).

Estabelece o art. 121o no 1 do ETAF que ficam revogadas as dis-
posições especiais sobre as matérias que são objecto do presente di-
ploma, com excepção das ressalvas dele constantes.

Da conjugação destes normativos é evidente que o art. 61o do men-
cionado Dec.lei 48 953 não pode ter-se por revogado já que é ex-
pressamente ressalvado pela alín. c) do no 1 do art. 62o do ETAF,
ao atribuir aos Tribunais Tributários de 1a instância a competência
para cobrança coerciva de dívidas a pessoas de direito público, como
é a Caixa Geral de Depósitos.

Seria manifestamente incongruente que, no mesmo diploma, o Es-
tatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, se contivesse uma nor-
ma, como é a do art. 121o no 1 com intuito revogatório de uma
outra norma do mesmo diploma como a da alín. c) do no 1 do art. 62o

atributiva de competência em cujo âmbito de estatuição cabe o art. 61o

no 1 do Dec.lei 48 953.
Não faz sentido aquela invocada revogação uma vez que, não ha-

vendo revogação expressa, também não se verifica qualquer incom-
patibilidade ou colisão entre os normativos em confronto.

Não se descortinam igualmente razões que permitam concluir que
o referido art. 61o no 1 tenha sido revogado pelo art. 214o no 3 da
Constituição da República Portuguesa.

Após a 2a revisão Constitucional, operada pela lei Constitucional
no 1/89 de 8/7, o art. 214o no 3 veio estabelecer que compete aos
Tribunais Administrativos e fiscais o julgamento das acções e recursos
contenciosos que tenham por fim dirimir os litígios emergentes das
relações jurídicas administrativas e fiscais.

Esta norma reproduz essencialmente o texto do art. 3o do ETAF,
que assinala a ”função jurisdicional” dos tribunais administrativos e
fiscais, com os ”limites” dessa jurisdição definidos no art. 14o (cfr. Acór-
dão do STA de 2/3/94 — Rec. no 17 529).

Escreveu-se no já referido Acórdão no 509/94 do Tribunal Cons-
titucional:

”A própria Caixa nas suas alegações reconhece que uma disposição
como a do art. 4o no 1 alín. f) do ETAF sob a epígrafe ”limites de
jurisdição” sempre impediria que o Juiz do Tribunal Tributário pudesse
dirimir questões de direito privado ainda que qualquer das partes seja
de direito público”.

”Não parece, no entanto, que a nova redacção do no 3 do art. 214o

da CRP — até na medida em que recolhe de perto a formulação do
art. 3o do ETAF — tenha pretendido ir além do ajustamento determinado
pela existência obrigatória dos Tribunais administrativos e fiscais e pela
necessidade de definir competências daí resultantes”.

E conclui o mesmo Acórdão:
”Tudo aponta pois, para interpretar o art. 214o no 3 da CRP como

direccionado no julgamento das acções e recursos que versem sobre
as relações jurídicas administrativas e fiscais litigiosas mas já não quanto
à execução das decisões proferidas”.
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Também no caso vertente, a Caixa alega o reconhecimento da acei-
tação de que o Tribunal Tributário não é competente para dirimir
um litígio ou declaração de um direito, coisa bem diferente da cobrança
de um direito de crédito.

Ora, o que está em causa é, na verdade, a cobrança coerciva de
dívidas à CGD e não o reconhecimento de qualquer direito privado.

Daí resulta a inverificação de qualquer incompatibilidade em colisão
entre o art. 4o alín. f) do ETAF e o art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953
(cfr. neste sentido Acórdãos de 4/4/90 — Rec. no 12 506 in BMJ no 396,
pág. 343 e segs. e de 4/4/90 — Rec. no 12 596 in BMJ no 399 pág. 342
e segs.).

Face ao exposto e no seguimento da linha jurisprudencial deste
STA nesta matéria da competência dos Tribunais Tributários de 1a

instância para a cobrança coerciva de dívidas da CGD, haverá de
concluir-se que também no presente caso não pode manter-se o des-
pacho recorrido.

Com esta conclusão, dirigida à revogação da decisão recorrida in-
cluindo naturalmente, a condenação em custas, que também não pode
subsistir, prejudicado fica o conhecimento da questão da tributação
em custas suscitada pela recorrente.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se despacho recorrido o qual deve ser substituído por outro
que determine o prosseguimento da execução, salvo se outro impe-
dimento que não de incompetência a isso obstar.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Abílio Bordalo (Relator) — Castro
Martins (com as reservas que constam da última página do Ac. lavrado
hoje no rec. 12 645, em que intervim) — Ernâni Figueiredo. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Dívidas à Caixa Geral de Depósitos. Com-
petência dos Tribunais Tributários de 1a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na vigência do Dec. lei 48 953 de 5 de Abril de 1969
e do ETAF os Tribunais Tributários de 1a instância eram
competentes para a cobrança coerciva das dívidas à Caixa
Geral de Depósitos.

II — O art. 121o no 1 do ETAF não revogou o art 61o no 1
alín. c) do ETAF que ressalva, no âmbito do processo
de execução fiscal, os casos em que a lei especial atribua
competência aos Tribunais Tributários de 1a instância
para a cobrança coerciva de dívidas às pessoas de direito
público nas quais se inclui a Caixa Geral de Depósitos.

III — A competência dos Tribunais Tributários de 1a instância
referida em I não se alterou com o no 3 do art. 214o
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da Constituição da República após a 2a Revisão Cons-
titucional, na medida em que acolhe, essencialmente, a
formulação do art. 3o do ETAF.

Recurso no 12 645. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorridos:
António Manuel de Sousa Cordeiro e mulher; Relator: Juiz Con-
selheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência (CGD), instituto
de Crédito do Estado e Pessoa Colectiva do Direito Público
no 500 960 046, com sede no Largo do Calhariz, 1109 Lisboa Codex,
não se conformando com o despacho do M.mo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a instância de Lisboa (6o Juízo) que indeferiu liminarmente
a petição de execução, pela ora recorrente instaurada e se declarou
incompetente em razão da matéria para conhecer da execução por
dívidas aquela Caixa de António Manuel de Sousa Cordeiro e mulher
Maria dos Anjos Pontífice Botelho, identificados nos autos, no mon-
tante de 956.228$00 e juros vicendos provenientes de incumprimento
de contrato de mútuo com hipoteca celebrado em 16/12/86, veio do
mesmo interpor recurso para este Supremo Tribunal quer quanto
à incompetência quer quanto à condenação em custas.

Fundamentou-se o despacho recorrido na consideração decisiva
de que o art. 61o do Dec. lei 48 953 de 5/4/69 se encontra revogado
na parte em que atribui aos Tribunais de 1a instância das Contribuições
e Impostos (hoje, Tribunais Tributários) a competência para cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a CGD, designa-
damente as provenientes de inadimplemento de contratos de mútuo
celebrados com particulares no âmbito da sua actividade bancária.

Nas suas alegações a recorrente formulou um longo quadro de
conclusões cujo teor aqui se dá como integralmente reproduzido e
que, em parte, se transcreve:

- De acordo com o disposto no art. 62o no 1 alín. c) do ETAF,
compete aos Tribunal Tributário de 1a instância conhecer da cobrança
coerciva de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos
na lei.

- O art. 61o no 1 do Dec. lei 48 953 de 5/4/69, que aprovou a
Lei Orgânica da Caixa Geral de Depósitos na redacção dada pelo
art. 17o do Dec. lei 693/70 de 31/12, bem como o art. 159o no 1
do Regulamento aprovado pelo Decreto no 694/70 de 31/12, ao es-
tabelecerem que a cobrança de todas as dívidas de que seja credora
a Caixa e suas instituições anexas é da competência dos Tribunais
de 1a instância das Contribuições e Impostos de Lisboa, vêm con-
templar ou concretizar um caso para que remete expressamente o
art. 62o no 1 alín. c) do ETAF e que, consequentemente, se encontra
abrangido na respectiva previsão normativa.

- O art. 4o no 1 alín. f) do ETAF, sob a epígrafe limites de jurisdição,
em nada revela para a apreciação da questão em análise (competência
para cobrança de dívidas à recorrente) já que o que com ela se pretende
é unicamente subtrair à apreciação do Tribunal Fiscal ou Adminis-
trativo questões meramente de direito privado, quer em razão das
partes, quer do objecto, constituindo, como efeito útil e prático, uma
restrição ou excepção ao princípio geral da plenitude da jurisdição,
segundo o qual o Tribunal por onde corre a acção deverá ser também
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o competente para a decisão de todas as questões e incidentes nela
suscitados.

- Aliás na execução movida pela recorrente não se suscita qualquer
questão de direito privado, designadamente emergente do contrato
de mútuo que, com a inerente força probatória, serve de título exe-
cutivo, restringindo-se o pedido à cobrança da dívida por aquela ti-
tulada e apenas cabendo ao Tribunal verificar a observância dos re-
quisitos formais do título e eventualmente a sua autenticidade, no
caso especial de vir a ser arguido de falso.

- As disposições especiais, que atribuem competência ao Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa para cobranças das dívidas à
CGD (art. 61o no 1 do Dec. lei 48 953 e art. 159o no 1 do Dec.
lei 694/70) não foram revogadas pelo art. 121o no 1 do ETAF já
que se enquadram na ressalva deste constante, para elas remetendo
expressamente o art. 62o no 1 alín. c) na sua previsão normativa
abstracta.

- O art. 62o no 1 alín. c) do ETAF e o art. 61o do Dec. lei 48 953
não padecem de qualquer inconstitucionalidade, aliás, nem sequer
invocada no despacho recorrido, quer se considere a Constituição
na redacção posterior à 1a revisão Constitucional, quer na redacção
actual, posterior à lei Constitucional no 1/89 de 8/7.

- O art. 61o do Dec. lei 48 953 não viola quaisquer normas co-
munitárias, nomeadamente as normas sobre concorrência, constantes
dos arts. 3o alín. f), 7o, 85o, 86o, 90o, 92o e 94o todos do Tratado
de Roma.

- Por outro lado, a Directiva no 77 só é aplicável aos Estados não
beneficiando, assim, de aplicabilidade directa.

- Inexistindo violação das regras comunitárias, não há violação do
disposto nos nos. 2 e 3 do art. 4o da Constituição, não havendo, assim,
qualquer inconstitucionalidade.

- Também inexiste inconstitucionalidade directa por violação do
preceituado no art. 81o alín. f) da Constituição, por se tratar de simples
norma programática que define uma tarefa estadual.

- O despacho recorrido, ao considerar o Tribunal Tributário de
1a instância de Lisboa incompetente em razão da matéria para co-
nhecer da cobrança coerciva da dívida exequenda à CGD, emergente
do mútuo violou as disposições conjugadas dos arts. 61o no 1 do Dec.
lei 48 953 de 5/4/69, 159o no 1 do Decreto no 694/70 de 31/12 e art. 62o

no 1 alín. c) do ETAF.
- E não haver condenado a ora recorrente em custas, que delas

se encontra isenta nos processos que correm pelos Tribunais Fiscais,
violou o despacho recorrido as disposições legais especiais constantes
dos arts. 59o no 1 do Dec. lei 48 953, 156o do Regulamento aprovado
pelo Dec. lei 694/70 e 5o no 1 alín. d) do RCPCI aprovado pelo
Dec. lei 449/71 de 26/10.

Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve o des-
pacho recorrido ser revogado, declarando-se a isenção de custas da
recorrente e ordenando-se o prosseguimento da execução.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste STA pronunciou-se doutamente no sentido do pro-
vimento do recurso nos termos da numerosa jurisprudência deste Su-
premo Tribunal tirada em casos em tudo idênticos ao presente.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Dos autos resulta com interesse para a decisão o seguinte:
- A Caixa Geral de Depósitos apresentou em 2/11/89, ao abrigo

do art. 61o do Dec. lei 48 953 de 5/4/69, com a redacção que lhe
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foi dada pelo art. 17o do Dec. lei 693/70 de 31/12 no Tribunal Tributário
de 1a instância de Lisboa, requerimento para instauração de execução
fiscal contra António Manuel de Sousa Cordeiro e mulher Maria
dos Anjos Pontífice Botelho para cobrança coerciva de um crédito
de 956 228$00 e juros e despesas vicendos proveniente de um contrato
de mútuo celebrado em 16/12/86 com os executados.

- O M.mo Juiz daquele Tribunal (6o Juízo), por seu despacho de
20/2/90 declarou o Tribunal Tributário absolutamente incompetente
em razão da matéria para conhecer da execução das dívidas à CGD
decorrentes do incumprimento do contrato de mútuo.

Para tanto considerou a decisão em síntese:
- O art. 61o do Dec. lei 48 953 de 5/4/69 encontra-se revogado

não só por força do art. 214o no 3 conjugado com o art. 3 no 3,
ambos da Constituição da República.

- Por outro lado, resultando a dívida em causa de uma operação
de banca comercial, não pode a exequente dispor de prerrogativas
no âmbito dessa actividade que as instituições congéneres não pos-
suem, o que contraria o disposto no art. 81o da Constituição no qual
se estabelece o princípio da equilibrada concorrência entre as
empresas.

- Violaria os arts. 3o alín. a), 85o, 86o, 990o e 92o do Tratado de
Roma

Finalmente violaria também o disposto no art. 10o da Declaração
Universal dos Direitos do Homem.

É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
São duas as questões que se colocam no âmbito do recurso:
- Uma respeitante à competência dos Tribunais Tributários de

1a instância para cobrança coerciva em processo de execução fiscal
por dívidas à CGD, designadamente as provenientes de contratos
de mútuos celebrados com particulares;

- a outra relativa à isenção de custas da CGD nos processos tri-
butários em que se inclui o processo de execução.

Comecemos pela primeira, observando, desde já, tal como alerta
a recorrente nas suas doutas alegações e conclusões (cfr. conclusão
IX) que o M.mo Juiz, embora invocando vários preceitos constitu-
cionais como violados não concluiu pela inconstitucionalidade de ne-
nhuma norma, nomeadamente, da alín. c) do no 1 do art. 62o do
ETAF nem do art. 61o do Dec. lei 48 953 (LOCGD).

Situou a questão num plano revogatório e não da inconstitu-
cionalidade.

Seja como for, sempre se dirá, no entanto, que o Tribunal Cons-
titucional teve já oportunidade de se pronunciar mais do que uma
vez - cfr. Acórdãos nos. 508/94 e 509/94 (para além dos ali citados
nos. 371/94 e 372/94), ambos de 14/7/94 publicados no DR II série,
respectivamente, de 13/12/94 e 14/12/94 - sobre a existência de con-
formidade constitucional do art. 61o no 1 do Dec. lei 48 953 de 5/4/69,
na redacção do art. 17o do Dec. lei 693/70 de 31/12, segundo o qual
a cobrança coerciva de todas as dívidas de que seja credora a CGD
e suas instituições anexas é da comparência do Tribunal Tributário
de 1a instância de Lisboa.

Em todos aqueles arestos o Tribunal Constitucional decidiu-se pela
não inconstitucionalidade da referida norma que antes havia sido de-
saplicada sob a arguição de inconstitucional no Tribunal Tributário
de 1a instância de Lisboa em processos idênticos ao caso vertente.
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Não se descortinam razões conducentes à inaceitação da jurispru-
dência do Tribunal Constitucional.

Como já se referiu, o despacho recorrido declarou incompetente
em razão da matéria o Tribunal Tributário para conhecer da execução
das dívidas à CGD provenientes de incumprimento do contrato de
mútuo, sob a consideração de que o art. 61o do Dec. lei 48 953 foi
revogado pelo art. 121o no 1 do Dec. lei 129/84 e ainda pelo actual
art. 214 no 3 conjugado com o art. 3o no 3 ambos da Constituição
da República.

De acordo com o disposto nos arts. 37o alín. d) e 144o do CPCI,
então em vigor (boje art. 233o do CPT), o processo de execução
fiscal constitui o processo especial de cobrança coerciva dos impostos
e de outras receitas do Estado ou de outras que respeitem a créditos
equiparados aos do Estado.

O art. 62o no 1 alín. c) do ETAF estabelece que “compete aos
Tribunais Tributários de 1a instância conhecer (. . .) da cobrança coerciva
de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos na lei . . .”.

A Caixa Geral de Depósitos é uma pessoa colectiva de direito
público (art. 2o do DL 48 953 de 5/4/69) e um instituto de crédito
do Estado (art. 3o do Dec. lei 694/70 de 31/12 que aprovou o Re-
gulamento da CGD.

Dispõe o art. 61o no 1 do Dec. lei 48 953 com a redacção que
lhe foi dada pelo art. 17o do Dec. lei 693/70 de 31/12 que a cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a Caixa e as suas
instituições anexas é da competência dos Tribunais de 1a instância
de Contribuições e Impostos de Lisboa (hoje, Tribunal Tributário).

Estabelece o art. 121ª no 1 do ETAF que ficam revogadas as dis-
posições especiais sobre as matérias que são objecto do presente di-
ploma, com excepção das ressalvas dele constantes.

Da conjugação destes normativos é evidente que o art. 61o no 1
do mencionado Dec. lei 48 953 não pode ter-se revogado já que é
expressamente ressalvado pela alín. c) do no 1 do art. 62o do ETAF,
que atribui aos Tribunais Tributários de 1a instância a competência
para cobrança coerciva de dívidas a pessoas de direito público, como
é a CGD.

Seria manifestamente incongruente que no mesmo diploma - o
ETAF - se contivesse uma norma como a do no 1 do art. 62o do
mesmo ETAF atributiva de competência em cujo âmbito de estatuição
cabe o art. 61o no 1 do Dec. lei 48 953.

Não faz sentido aquela invocada revogação uma vez que não ha-
vendo revogação expressa também é verdade que não se verifica qual-
quer incompatibilidade ou colisão entre os normativos em confronto.

Não se vislumbram igualmente razões que permitam concluir que
o referido art. 61o no 1 tenha sido revogado pelo art. 214o no 3 da
CRP.

Após a 2a revisão Constitucional operada pela lei Constitucional
no 1/89 de 8/7, o art. 214o no 3 veio estabelecer que compete aos
Tribunais Administrativos e Fiscais o julgamento das acções e recursos
contenciosos que tenham por fim dirimir os litígios emergentes das
relações jurídicas administrativas e fiscais.

Esta norma reproduz essencialmente o texto do art. 3o do ETAF
que assinala a “função jurisdicional” dos Tribunais administrativos
e fiscais com os limites dessa jurisdição definidos no art. 4o (neste
sentido o Acórdão do STA de 3/3/94 - Rec. no 17 529).
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Escreveu-se no já referido Acórdão no 509/94 do Tribunal Cons-
titucional:

“A própria Caixa nas suas alegações reconhece que uma disposição
como a do art. 4o no 1 alín. f) do ETAF sob a epígrafe “limites de
jurisdição” sempre impediria que o Juiz do Tribunal Tributário pudesse
dirimir questões de direito privado ainda que qualquer das partes seja
de direito público”

“Não parece, no entanto, que a nova redacção do no 3 do art. 214o

da CRP - até na medida em que recolhe de perto a formulação do
art. 3o do ETAF - tenha pretendido ir além do ajustamento determinado
pela existência obrigatória dos Tribunais administrativos e fiscais pela
necessidade de definir competências daí resultantes.

Para depois concluir o mesmo Acórdão:
“Tudo aponta, pois, para interpretar o art. 214o no 3 da CRP como

direccionada ao julgamento das acções e recursos que versam sobre
relações jurídicas administrativas e fiscais litigiosas mas já não quanto
à execução das decisões proferidas”.

Também no caso vertente, a Caixa alega o reconhecimento da acei-
tação de que o Tribunal Tributário não é competente para dirimir
um litígio ou declaração de um direito, coisa bem diferente da cobrança
de um direito de crédito.

Ora, o que está em causa, é, na verdade, a cobrança coerciva de
dívidas à CGD por inadimplemento do contrato de mútuo e não
o reconhecimento de qualquer direito privado.

Para a cobrança coerciva desde que a dívida seja certa, líquida
e exigível constante do titulo executivo (arts. 153o e 155o do CPCI)
estão preenchidas as condições legais para que o Tribunal Tributário
possa proceder à respectiva cobrança das dívidas à CGD.

Na execução fiscal não se pode discutir se a dívida exequenda foi
bem ou mal liquidada (art. 145o parágrafo único e 176o alín. g) do
CPCI) nem qualquer outra matéria que represente interferência em
matéria da exclusiva competência da entidade que houver extraído
o título (art. 176o alín. g) do CPCI hoje art. 286o alín. h) do CPT).

No caso dos autos a CGD limitou-se a requerer ao Tribunal Tri-
butário recorrido a cobrança coerciva de uma dívida de uma pessoa
colectiva de direito público e não a dirimência de qualquer questão
de direito que só poderia ser suscitada oportunamente em processo
próprio e no Tribunal competente.

Daí resulta a inverificação de qualquer incompatibilidade ou colisão
entre o art. 4o no 1 alín. f) do ETAF e o art. 61o no 1 do Dec.
lei 48 953 (cfr. neste sentido decidiram os Acórdãos do STA de 4/4/90
- Rec. 12 506 in BMJ 396 pág. 343 e segs.) e de 4/7/90 - Rec. 12 596
in BMJ 399 pág. 342 e segs.

Portanto, a cobrança coerciva dos créditos da CGD pelo Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa não viola a alín. f) do no 1
do art. 4o do ETAF.

Também a cobrança coerciva das dívidas à Caixa através do Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa não colide com as normas co-
munitárias e constitucionais sobre a concorrência já que a eventual
concorrência entre as instituições bancárias tem lugar a montante
da instauração do processo de execução fiscal.

A cobrança coerciva é uma consequência do não cumprimento de
qualquer contrato e não das negociações para obter crédito, nada
tem a ver com a actividade bancária.

Não se vê também como é que o processo executivo legalmente
facultado à CGD possa contrair o art. 81o alín. f) da Constituição,
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segundo o qual “incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito eco-
nómico e social . . . assegurar a equilibrada concorrência entre empresas”.

Trata-se, além do mais, de uma disposição meramente programática
sem projecção de efeitos directos e imediatos na esfera jurídica
individual.

Também as normas comunitárias de concorrência constantes dos
arts. 3o alín. f), 7o, 85o, 86o, 90o e 92o do Tratado de Roma em
nada são afectados com a cobrança coerciva ao abrigo do art. 61o

do Dec. lei 48 953 já que não existe qualquer relação entre a execução
e tal concorrência que apenas diz respeito às relações entre Estados
membros da Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia.

Finalmente, a competência do Tribunal Tributário de 1a instância
de Lisboa para a execução de dívidas à Caixa em nada afronta a
Declaração Universal dos Direitos do Homem uma vez que, con-
trariamente ao que se defende no douto despacho recorrido, o pro-
cesso de execução fiscal garante aos mutuários da CGD as mesmas
possibilidades de defesa que os mutuários das outras instituições ban-
cárias, em dívidas desta natureza possuem.

Na verdade, era e é permitida a oposição à execução, podem ser
suscitados os demais incidentes permitidos em processo de execução
e permite-se o recurso das decisões que eventualmente afectem os
legítimos interesses dos mutuários (cfr. por exemplo arts. 175o, 176o,
254o e 257o do CPCI e arts. 23o alín. g), 285o, 286o, 355o e 356o

do CPT) num plano de igualdade com todos os contribuintes.
De resto, como já se disse não está vedado aos mutuários da CGD,

bem pelo contrário, permite-se o recurso aos Tribunais comuns com
vista à impugnação da quantia exequenda e discussão das questões
de direito privado que venha a suscitar-se em sede de execução so-
brestando-se, entretanto, no andamento da execução, nos termos con-
sentidos pelo art. 4o no 2 do ETAF até que tal litígio de direito
privado seja dirimido (neste sentido o Acórdão do Tribunal Cons-
titucional no 509/94), tudo no respeito pelo princípio da igualdade
e da garantia de acesso à justiça (art. 20o da Constituição da República
Portuguesa).

Face ao exposto e no seguimento da linha jurisprudencial dominante
deste STA em matéria de competência dos Tribunais Tributários de
1a instância para a cobrança coerciva das dívidas à CGD, haverá de
concluir-se que, também no presente caso, não pode manter-se o
despacho recorrido.

Com esta conclusão dirigida à revogação da decisão sob recurso
incluindo, logicamente, a condenação em custas, que também não
pode subsistir, prejudicado fica o conhecimento da tributação em cus-
tas suscitada pela recorrente.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido o qual deve ser substituído por
outro que determine o prosseguimento da execução salvo se outro
impedimento que não de incompetência a isso obstar.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Transgressões fiscais. Contra-ordenações fiscais não aduanei-
ras. Aplicação de leis sancionatórias no tempo. Aplicação
da lei mais favorável ao infractor. Prescrição. Suspensão.
Interrupção.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Os fundamentos da garantia jurídico-política da aplica-
ção rectroactiva de leis penais mais favoráveis ao infrac-
tor, constante do art.o 29.o, n.o 4 da Constituição da
República, justificam que abranja também o ilícito con-
tra-ordenacional fiscal não aduaneiro e o regime de pres-
crição nele estabelecido.

II — O art.o 2.o e o n.o 2 do art.o 5.o do DL. n.o 20-A/90,
de 15 de Janeiro, foram declarados inconstitucionais, com
força obrigatória geral, quando interpretadas no sentido
de visarem impedir a aplicação da nova lei, ainda que
mais favorável, às infracções fiscais que o RJIFNA, apro-
vado por aquele decreto-lei, desgraduou em contra-or-
denações, pelo Acórdão n.o 150/94, de 94.02.08, do Tri-
bunal Constitucional, publicado in D.R. I, Série, de
94.03.30.

III — O regime de prescrição do procedimento judicial previsto
no art.o 27.o do DL. n.o 433/82, de 27 de Outubro (Lei
Quadro das Contra-ordenações), aplicável subsidiaria-
mente, ex vi do art.o 4.o, n.o 2, do RJIFNA, é mais fa-
vorável do que o constante do art.o 115.o, §§ 1.o e 2.o
do CPCI e do art.o 35.o do CPT.

IV — Por isso, o regime a eleger para regular a prescrição das
infracções fiscais não aduaneiras cometidas antes da en-
trada em vigor do RJIFNA, aprovado pelo citado Dl.
n.o 20-A/90, é o que resulta do DL. n.o 433/82.

V — O art.o 120.o, n.os 2 e 3 do C. Penal é subsidiariamente
aplicável na contagem do prazo de prescrição contra-
-ordenacional estabelecido pelo DL. n.o 433/82, por força
do disposto no art.o 32.o deste último diploma.

VI — Todavia, não lhe é aplicável subsidiariamente o regime
de suspensão da prescrição constante do art.o 119.o n.o 1,
al. b), porquanto o despacho proferido no processo de
transgressão fiscal, em execução do qual são efectuadas
as notificações referidas nos art.o 117.o, 127o e 140.o do
CPCI, não tem a natureza de despacho de pronúncia
ou equivalente.

Recurso n.o 13 149. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Manuel
da Silva Alves. Relator: EXMo. CONSo. Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I — O Ex.mo Representante da Fazenda Pública, dizendo-se in-
conformado com a sentença, de 90.06.04, do Tribunal Tributário de
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1.a Instância de Viseu, que nestes autos de processo ordinário de
transgressão, movidos contra Manuel da Silva Alves julgou extinto,
por prescrição, nos termos dos art.os 2.o, n.o 4, da Constituição da
República Portuguesa, 2.o, n.o 4, e 4.o, n.o 2, do Regime Jurídico
das Infracções Fiscais Não Aduaneiras, e 27.o, 28.o e 32.o do decreto-lei
n.o 433/82, de 27 de Outubro, o procedimento judicial neles exercido
e relativo a 3 contravenções fiscais p. e p. pelos art.os 45.o e 142.o,
al. a), do § 3.o dos art.o 142.o e 147.o, todos do C.C. Industrial e
art.os 5.o, n.o 2, e 24.o do Decreto Regulamentar n.o 66/83, de 13
de Julho, praticadas em Junho de 1983, 14 de Novembro de 1983
e 19 de Novembro de 1983, respectivamente, dela recorre directamente
para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo, pedindo a sua revogação e a condenação do arguido
no pagamento das respectivas multas.

II — Ilustrando o seu inconformismo, aduziu a recorrente nas ale-
gações diversas razões que depois condensou nas seguintes conclusões:

1 — Do art.o 2.o e do n.o 2 do art 5.o do D.L. n.o 20-A/90, de
15 de Janeiro, que aprovou o Regime Jurídico das Infracções Fiscais
Não Aduaneiras, resulta que este diploma só se aplica aos factos
praticados depois da sua entrada em vigor, mesmo relativamente às
normas de natureza processual.

2 — Foi propósito do legislador do novo regime manter em vigor,
na sua integralidade, o direito contravencional anterior ao início da
sua vigência, sem discriminação entre as normas mais favoráveis ou
menos favoráveis ao arguido.

3 — Tal consagração da irrectroactividade das normas contra-or-
denacionais não fere o disposto no n.o 4 do art.o 20.o da CRP.

4 — Na verdade, a rectroactividade a que tal preceito se refere
abrange apenas a matéria criminal e não o direito das contra-or-
denações que tem natureza diferente — em particular, pela ausência
de fundamentação ético-jurídica das respectivas sanções — do direito
penal propriamente dito.

5 — Por outro lado, o art.o 3.o do D.L. 433/82 nunca poderia ser
aplicado à situação “sub judice”.

6 — Primeiro, porque o próprio Regime Jurídico das Infracções
Fiscais Não Aduaneiras só manda aplicar subsidiariamente a I parte
do Decreto-Lei 433/82 em que aquela norma figura, bem como o
próprio princípio da subsidiariedade do direito penal.

7 — E, no caso vertente, o legislador teve a preocupação de regular
exaustivamente o âmbito da eficácia da lei nova.

8 — Logo, não há lacuna da lei a ser suprida pelo regime geral
das contra-ordenações.

9 — Segundo, porque o art.o 3.o do D.L. 433/82 aplica-se apenas
à sucessão de contravenções. Do mesmo modo, o art.o 32.o do D.L.
apenas se aplica à fixação do regime substantivo das actuais con-
tra-ordenações e não à sucessão de transgressões com contra-orde-
nações ou às primeiras.

10 — A haver lacuna, ela deveria, pois, ser preenchida nos termos
da n.o 1 do art.o 297.o do C. Civil — através da aplicação do prazo
mais curto a partir da entrada em vigor da lei nova, salvo se segundo
a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar — e nunca
pelo art.o 3.o do D.L. 433/82.

11 — Não há lugar a qualquer aplicação subsidiária do regime geral
das contra-ordenações e, por força deste, do direito penal, uma vez
que não existe qualquer lacuna do D.L. 20-A/90 a ser preenchida.
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III — O Digno Mag.o do M.o P.o, junto deste tribunal, emitiu no
sentido do não provimento do recurso, defendendo que a garantia
consagrada no art.o 29.o, n.o 4 da C.R.P. se aplica também no direito
sancionatório que não implique a privação da liberdade física mas
a perda ou privação de outros bens, como acontece no ilícito
contra-ordenacional.

IV — Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A — A sentença recorrida deu como provado que o auto de notícia

foi levantado em 12/12/85 e que o arguido nunca tinha sido notificado
das infracções ou intervindo nos autos.

B — A questão decidenda cinge-se, assim, em saber se o proce-
dimento judicial pelas 3 infracções fiscais cometidas em Junho, 14
de Novembro e 19 de Novembro de 1983, correspondentes aos factos
constantes da acusação, p. e p. pelos art.os 45.o e 142.o, al. a) dos
art.o 142.o e 147.o, todos do C.C. Industrial e 5.o, n.o 2 e 24.o do
Decreto Regulamentar n.o 66/83, se encontra ou não prescrito.

C — Mas se é certo que os factos imputados ao arguido eram sus-
ceptíveis de integrar, à data da sua prática, as contravenções já acima
juridicamente qualificadas, também é certo que os mesmos passaram
a constituir, após a entrada em vigor do Regime Jurídico das Infracções
Fiscais Não Aduaneiras, aprovado pelo D.L. n.o 20-A/90, de 15 de
Janeiro, verificada em 92.02.04, contra-ordenações fiscais não adua-
neiras nominadas ou inominadas, tendo em conta o disposto no
art.o 3.o deste diploma, sendo que, no caso, eles preenchem o ilícito
contra-ordenacional p. e p. pelos art.os 32.o, n.o 1 33.o, n.o 1, daquele
R.J.I.F.N.A.

Muito embora a sentença o não pronuncie, o procedimento judicial
pelas infracções fiscais não poderá haver-se como prescrito, enquanto
qualificadas como transgressões, por não se ter verificado o decurso
do prazo de cinco anos fixado pelo § 1.o do art.o 115.o do C.P.C.
Impostos, por ter sido interrompido, quer pela instauração do processo
de transgressão, em 84.11.06, quer pela posterior notificação do ar-
guido (fls. 21), em 87.11.27, para os efeitos do art.o 127.o do C.P.C.I.

Dada porém, a subsunção dos factos aos dois ilícitos, contraven-
cional e contra-ordenacional, coloca-se a questão de saber se, por-
ventura, o regime de prescrição do procedimento judicial, definido
enquanto instituto jurídico, congregado por todos os seus elementos
caracterizantes, englobando, portanto, não só o prazo, como o seu
processo de contagem e as causas de interrupção e de suspensão,
previsto para o ilícito contra-ordenacional, será ou não de aplicação
aos factos cometidos sob a lei anterior ao R.J.I.F.N.A., que se de-
signará por lei nova, ao contrário daquela que se rotulará de lei antiga.

A questão tem uma importância capital, pois, como é sabido, o
R.J.I.F.N.A., através da remissão do seu art.o 4.o, n.o 2, para a I parte
do Decreto-Lei n.o 433/82, de 27 de Outubro (diploma que instituiu
o regime geral do ilícito de mera ordenação social) conformou o
instituto da prescrição em termos muito mais favoráveis do que aqueles
que consagrava o C.P.C.I.

Não obstante ter já sobrevindo a publicação do C.P. Tributário,
aprovado pelo D.L. n.o 154/91, de 23 de Abril, e entrado em vigor
em 1 de Julho do mesmo ano, que veio regulamentar a matéria em
novos termos (art.o 35.o), aproximados daqueles que o C.P.C.I. adop-
tara, nem por isso a questão deixou de ter interesse, pois tal inovação
legislativa apenas implicará que se alargue também a ela os termos
de comparação, a fim de se poder eleger o regime mais favorável
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ao arguido, em cumprimento do comando constitucional inserto no
art.o 29.o, n.o 4 da C.R.P.

O legislador do D.L. n.o 20-A/90 pretendeu resolver normativa-
mente todas as questões de direito transitório que a sucessão do novo
ilícito se aprestava a potenciar. Nesse sentido, os seus art.os 2.o e
5.o, n.o 2 dispuseram que as normas do R.J.I.F.N.A. só se aplicariam
aos factos praticados posteriormente à sua entrada em vigor (critério
legislativo que se apresenta como inteiramente cumpridor do princípio
da legalidade penal consagrado no art.o 29.o, n.o 1, da C.R. Portuguesa)
e que os factos cometidos anteriormente seriam regulados pelas nor-
mas do direito contravencional anterior até que houvesse decisão,
com trânsito em julgado.

Destes preceitos resultava, pois, que o legislador ordinário optara
por uma estanquicidade da eficácia das normas da lei antiga e da
lei nova em relação aos factos que tivessem ocorrido sob a sua vigência,
proibindo qualquer ultra-actividade ou rectroactividade, ainda que
se pudesse apresentar mais favorável ao arguido.

Muito embora tal critério legislativo se apresentasse exuberante-
mente ofensivo do princípio constitucional da aplicação rectroactiva
das leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido, proclamado
no art.o 29.o, n.o 4, da C.R.P., não deixou de haver quem, como
a Administração Fiscal, considerasse que assim não era, porque o
ilícito contra-ordenacional tinha uma natureza diferente do direito
penal, mesmo que secundário (transgressional), mais próxima de um
ilícito penal administrativo.

Todavia, essa controvérsia foi de vez resolvida pelo Acórdão
n.o 150/94, de 94.02.08, do Tribunal Constitucional, publicado no Diá-
rio da República, I, Série, de 94.03.30, que declarou “a inconstitu-
cionalidade, com força obrigatória geral, por violação do art.o 29.o,
n.o 4, da C.R.P., das normas constantes dos art.os 2.o e 5.o, n.o 2
do D.L. n.o 20-A/90, de 15 de Janeiro, interpretadas no sentido de
visarem impedir a aplicação da nova lei, ainda que mais favorável,
infracções fiscais que o R.J.I.F.N.A., aprovado por aquele decreto-lei
desgraduou em contra-ordenações”.

Perante esta declaração de inconstitucionalidade, com força obri-
gatória geral, não há agora que encarar, sob pretensa legitimação
dos referidos preceitos, a eventual aplicação da lei antiga em vez
da lei nova, sempre que esta se apresente mais favorável ao arguido,
pois da declaração de inconstitucionalidade resulta a nulidade jurídica
de tais normas, com efeitos, ex tunc, com ressalva apenas dos casos
julgados, já que o Tribunal Constitucional não usou dos poderes da
sua afectação, nos termos do n.o 3 do ar.o 282.o da C.R.P.

A jurisprudência constitucional é inteiramente de louvar, pois re-
presenta a concretização de uma garantia jurídico-política imanente
no Estado Social de Direito Democrático, estrutarado sobre os prin-
cípios da igualdade material e da maior justiça material que, ao fim
e ao cabo, aquela garantia visa salvaguardar.

Não faria sentido que, tendo-se procedido a uma nova valoração
dos factos, mesmo que despindo-os da valoração ético-penal, se não
repercutisse essa nova visão do jurídico nos factos já ocorridos, quando
o momento da aplicação da lei se revela igualmente pela aplicação
de uma sanção que pode importar um sacrifício mais sensível.

O fundamento jurídico-político da garantia de aplicação rectroactiva
da lei penal de contéudo mais favorável levou Gomes Canotilho e
Vital Moreira a defender o mesmo princípio no domínio dos ilícitos
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de mera ordenação social e disciplinar (Constituição da República
Portuguesa, Anotada, 3.a Edição revista, 1993, pags. 195). E tem sido,
aliás, no mesmo sentido da jurisprudência da 1.a Secção deste S.T.A.
no que toca ao ilícito disciplinar, como se revela em inúmeros acórdãos
(como, entre outros, os 86.11.27, do Pleno, in Acs. Dts. 305-706; de
88.10.18, in Rec. 15.829 e de 90.02.01, in Rec. 26.916).

O Código Penal — lembrando-se aqui que funciona como direito
subsidiário do Dec.-Lei n.o 433/82, de 27 de Outubro, por força do
estatuído no seu art.o 32.o — tem retratado no seu art.o 32.o, n.o 4
todo o conteúdo semântico daquele art.o 29.o, n.o 4 da C.R.P., pres-
crevendo expressamente que “quando as disposições penais vigentes
no momento da prática do facto punível forem diferentes das es-
tabelecidas em leis posteriores, será sempre aplicado o regime que
concretamente se mostre mais favorável ao agente, salvo se este já
tiver sido condenado por sentença transitada em julgado”.

Ora, patente este comando não deixou a jurisprudência do S.T.J.
de entender que ele era aplicável ao instituto da prescrição, por este
se consubstanciar em lei criminal, sempre que se colocasse uma ques-
tão de aplicação das leis ao tempo (cfr. Assento de 89.02.15, in D.R,
I, Série, I de 89.03.17, que doutrinou que “em matéria de prescrição
do procedimento criminal se deve aplicar regime mais favorável ao
réu, mesmo que no momento da entrada em vigor do Código Penal
de 1982 estivesse suspenso o prazo de prescrição por virtude de acu-
sação deduzida”, e acs. de 86.03.05, 86.10.29 e 86.04.01, in BMJ 355/180,
360/40 e 356/117).

Deixando de parte o valor da doutrina com força obrigatória geral,
proclamada pelo referido Assento do S.T.J., para solução da questão
em apreço, não só por ser passível do suspeitado e pretenso legitimador
argumento da diferente natureza do novo ilícito, como por se poder
questionar a sua força, utilizando a argumentação do Acórdão do
Tribunal Constitucional, n.o 810/93, de 93.12.07, in D.R., II, Série,
de 94.03.02, sempre se pode sustentar a aplicação do regime con-
cretamente mais favorável, em matéria de prescrição, dos art.os 27.o
e 28.o do D.L. n.o 433/82, aplicáveis por via da remissão do art.o 4.o,
n.o 2 do R.J.I.F.N.A., pois que é certo que a legitimação para a apli-
cação rectroactiva da lei mais favorável, mesmo em matéria de pres-
crição do procedimento judicial das transgressões convertidas ou des-
graduadas em contra-ordenações, encontra sufrágio no citado
art.o 29.o, n.o 4 da C.R.P., por também aqui, e não só nas normas
que prevêem a incriminação e fixação das penas ou das que contribuem
para fundamentar a responsabilidade, se manifestarem os mesmos
fundamentos garantísticos da igualdade material e da maior justiça
material. A renúncia ao direito do Estado de punir, incorporada como
razão justificativa na prescrição, não deixa de revelar uma nova con-
cepção da danosidade do facto, enquanto susceptível de reclamar
a censura a expiação da culpa do agente. Temos, portanto, de concluir
na esteira unânime de inúmeros acórdãos desta Secção, que, por isso,
nos dispensamos de citar, ser aplicável o regime prescricional mais
favorável, fixado na lei nova do R.J.I.F.N.A, por remissão para o
D.L. n.o 433/82, solução essa que se mantém, não obstante a publicação
do C.P. Tributário, em virtude deste compêndio legislativo consagrar
um regime de prescrição menos favorável do que resulta daquele
diploma, como ressalta desde logo do facto de fixar um prazo de
prescrição mais longo, de cinco anos, e de acrescentar outras causas
de interrupção e suspensão para além das que se contêm, directa
ou indirectamente (por remissão), no D.L. n.o 433/82.
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O art.o 27.o do citado D.L. n. o 433/82 prescreve que o procedimento
judicial por contra-ordenação se extingue, por prescrição, logo que
sobre a prática da contra-ordenação hajam ocorrido dois anos quando
se trate de contra-ordenações a que seja aplicável coima superior
a 100.000$00 ou um ano, nos restantes casos.

E muito embora no art.o 28.o do mesmo diploma se estatuam al-
gumas causas de interrupção da prescrição, o certo é que a prescrição
não pode deixar de verificar-se logo que se perfaçam, respectivamente,
3 e 2 anos sobre a prática da contravenção, ressalvado que seja o
tempo de suspensão que ocorre nos casos assinalados no art.o 119.o
do, C.Penal, e, tal, por via do disposto no art.o 120.o, n.o 3 do mesmo
compêndio legislativo. Na verdade, estes dois últimos preceitos, di-
zendo o o primeiro respeito a instituto não expressamente previsto
no D.L. n.o 433/82, são subsidiariamente aplicáveis ao regime nele
definido, por força da remissão do seu art.o 32.o

No entanto, haverá que ter em conta que, inexistindo no processo
de transgressão ou de contra-ordenação fiscal qualquer despacho de
pronúncia ou equivalente, nunca se poderá verificar o fundamento
de suspensão definido na al. b) do n.o 1 do art.o 119.o do C.Penal.
As notificações, a que aludem os art.o s 117.o e 127.o ou 140.o do
C.P.C.I. não pressupõe qualquer despacho de apreciação judicial sobre
a suficiência probatória dos indícios dos factos susceptíveis de in-
tegrarem qualquer ilícito da referida natureza e, por isso, os despachos
que as ordenem não podem ser qualificados como despachos de pro-
núncia ou equivalente.

Revertendo ao caso concreto, fácil é constatar que o procedimento
judicial se encontra prescrito, como bem se julgou na sentença re-
corrida. Na verdade, havendo os factos ocorrido em 1983 em todas
as contra-ordenações, há muito que se tinha esgotado, quer à data
da sentença (90.06.04), quer mesmo à data da notificação da acusação
(87.11.27) — e isto para quem entenda, o que se sufraga, que ela
teria definido no art.o 119.o, n.o 1, al. b) do C.Penal —, o prazo máximo
de 3 anos, tornando-se até dispensável, nessa medida, a averiguação
sobre o montante das coimas cominadas para cada infracção, se su-
perior ou inferior a 100.000$00.

VI — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em negar provimento ao recurso e confirmar a douta sentença
recorrida.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Horta do Valle — Rodrigues Pardal. — Fui presente, Jorge
Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Indeferimento liminar. Contribuição Autárquica. TLP, SA.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O indeferimento liminar da petição inicial, por manifesta
improcedência, só é de aceitar quando em análise não
aprofundada for patente, notório, que a pretensão do au-
tor nunca pode proceder.

II — Na censura sobre a decisão de indeferimento liminar,
o tribunal de recurso deve quedar-se pela análise dos
fundamentos invocados.

III — Não é caso de indeferimento liminar quando se suscite
a questão de isenção dos TLP, SA da contribuição au-
tárquica com base em diversos fundamentos que exigem
aprofundado estudo da matéria.

Recurso n.o 14 370, em que são recorrente os Telefones de Lisboa
e Porto (TLP), S. A., e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o
Ex.mo Conselheiro Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
Administrativo:

I - Telefones de Lisboa e Porto (TLP), SA, dizendo-se inconfor-
mados com o despacho, de 91.11.13, do Exmoo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa (3o Juízo), que lhes indeferiu li-
minarmente a petição inicial da impugnação judicial que deduziram
contra a liquidação da contribuição autárquica relativa ao ano de
1990, efectivada pela Repartição de Finanças da Amadora - 2a Rep.,
e referente ao prédio urbano inscrito na respectiva matriz sob o
no U-01502 da freguesia de Falagueira-Venda Nova, com fundamento,
em síntese, em ilegalidade traduzida no facto da mesma ofender o
seu direito à isenção da contribuição autárquica, que veio substituir
a contribuição predial de que também estava isenta, dele recorre
para esta Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal,
pedindo a sua revogação e a baixa dos autos à 1a Instância a fim
do Representante da Fazenda Pública ser notificado para se pro-
nunciar, seguindo-se os ulteriores termos legais.

II - Em síntese das razões desenvolvidas no seu discurso alegatório
como fundamento do seu inconformismo com o decidido, formulou
a recorrente as seguintes propostas conclusivas:

”a) A petição inicial da impugnante não enferma de vícios que
possam levar a considerá-la inepta, como dispõe o arto. 193o, no 2
do Código de Processo Civil.

b) O disposto na 2a parte da alínea c) do no 1 do art. 474o do
mesmo diploma não pode ser aplicado à questão ”sub judice” pois
conhecer da mesma implica conhecer da matéria controvertida da
qual não resulta, de modo algum ou sequer aproximadamente, à evi-
dência que não pode proceder.

c) Não se pode considerar a petição inepta pois o Representante
da Fazenda Pública terá de ser chamado à lide antes de qualquer
decisão.

d) Foram violados o arto 3o do Código de Processo Civil, aplicado
ex vi arto. 2o, al. f) do Código do Processo Tributário e, consequen-
temente, o arto 131o do mesmo diploma”.

IV - O Exmoo. Mago. do MoPo, junto deste Supremo Tribunal,
sob consideração, elaborada por lapso, de que estaria a ser sindicada
sentença que houvesse conhecido do mérito da impugnação e houvesse
recusado a anulação do acto tributário (como se tira das referências
que faz a outros arestos onde a questão foi assim tratada), pronun-
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ciou-se, no seu parecer, pelo não provimento do recurso, ao invés
do que expendeu no Rec. 14.150.

V - Com os vistos dos Exmoos. Juízes-Adjuntos cabe decidir.
1 - Em exame neste Supremo Tribunal está, pois, um despacho

do Tribunal Tributário de 1a Instância que indeferiu liminarmente
a petição inicial da impugnação autárquica deduzida pelos Telefones
de Lisboa e Porto (TLP), SA., sob invocado fundamento de que a
pretensão de anulação do imposto não poderia proceder, por não
existir a alegada ilegalidade de ofensa do direito de isenção da con-
tribuição autárquica que sucedera ao tributo da contribuição predial
de que a impugnante se achava isenta.

2 - Estamos, pois, perante um exame liminar do processo e dos
respectivos fundamentos (causas de pedir) que tem por escopo evitar
o prosseguimento inútil da lide ou o seu saneamento inicial, limi-
tando-a aos aspectos úteis.

Esta natureza da decisão judicial traz implicados consigo dois cor-
rolários imediatos. Um, é o de que, tratando-se de um exame liminar,
inicial, do processo, ele deverá quedar-se por uma exigência de ma-
nifesta improcedência da pretensão formulada ao tribunal no tocante
à sua viabilidade jurídica.

Só quando for patente, manifesto, notório, isento de dúvida, em
análise não aprofundada, que a pretensão do autor, em face dos factos
por ele articulados, nunca poderá proceder, é que se poderá (deverá)
indeferir liminarmente a petição com fundamento na segunda parte
da alínea a) do arto. 474o - do C.P.Civil e 131o do C.P.Tributário
(”ex vi” do seu arto. 2o, al.f)).

É remédio, portanto, o ser ministrado com extrema cautela e par-
cimónia, não se vá notar um ente que tem, pelo menos, uma discutível
possibilidade de sobrevivência. Trata-se de posição continuamente
reafirmada pela jurisprudência dos Supremos Tribunais (cfr. Ac. R.
Porto, 81.10.15, in BMJ - 310-336 e, entre muitos outros, do S.T.A,
de 93.11.24, in Rec. 16.077 e 94.12.07 (in Rec. 17.953).

3 - O outro corrolário a ter em conta é o de que o conhecimento
do tribunal superior se deverá também confinar - na censura sobre
a decisão do indeferimento liminar -, pela análise dos fundamentos
da decisão recorrida, não podendo entrar na apreciação de outros
que não foram tidos em conta na pronúncia efectuada pelo tribunal
de 1a instância e de que pudesse eventualmente advir a rejeição liminar
da mesma petição inicial, mesmo que atinentes a outros motivos.

4 - Escudou-se o Mtmoo. Juiz, para se determinar pela constatação
de estar perante uma situação em que seria evidente não poder a
pretensão de anulação da contribuição autárquica vir a proceder, no
entendimento de não haver nenhuma norma que concedesse a isenção
do tributo em causa aos TLP, pelos prédios urbanos de que são pro-
prietários, quer no Cód. da Cont. Autárquica, quer no E.B.Fiscais
e de tal existência expressa do respectivo benefício ser reclamado
pelo princípio da legalidade tributária, consagrado no arto. 106o da
C.R.P e, ainda finalmente, no facto de, sendo a contribuição autárquica
um imposto novo diferente da contribuição predial não se poder sus-
tentar a manutenção da isenção de que esta antes beneficiava.

E em seu abono chamou até a autoridade doutrinária de um anterior
acórdão deste Supremo Tribunal, de 91.07.03, in Rec. 13.412.

Pese embora a orientação jurisprudencial, sendo unânime larga-
mente maioritária, tomada por este Supremo Tribunal, sobre a matéria
nem, por isso, se vê fundamento legal para sufragar uma tese de
imediato indeferimento da petição inicial pela evidência da impro-
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cedência da pretensão deduzida perante o tribunal. Em primeiro lugar,
há-de entender-se que as soluções jurisprudências não alcançam (por
regra, e aqui não nos situamos dentro de qualquer excepção, outro
sentido prático-jurídico que não seja o de uma solução concreta ju-
rídica para o também concreto caso controvertido trazida ao seu co-
nhecimento. Não pode, por isso, ir aí buscar-se argumento no sentido
da evidenciação da manifesta inviabilidade da pretensão que tem,
sempre, de ter por referência o quadro legal normativo em que deve
ser apreciada a questão.

Por outro lado, resultando a decisão judicial sempre desse quadro
normativo, de que é uma expressão de mera aplicação, é sempre
configurável a admissibilidade de uma outra diferente aplicação no
caso concreto. Não deve, por isso, trancar-se já de imediato tal pos-
sibilidade criativa do direito.

A possibilidade do quadro normativo, abstractamente aplicável, po-
der ser definido em novos termos, pelos instrumentos de interpretação
do direito, de que o tribunal lança mão, não corresponde a qualquer
hipótese absurda ou até só inverosímil.

De resto, os termos de coerência argumentativa com que a re-
corrente defende os seus pontos de vista são expressão, pelo menos,
da existência de uma dúvida limite sobre se o legislador não terá
querido manter uma isenção, embora expressando-se em linguagem
indicativa da externação de um ”minus voluere”.

Por último, perfilhando-se diferentes teses, abstractamente admis-
síveis, sobre a definição do direito (sendo até que uma delas, dis-
sonante da maioritária, teve já alguma aplicação prática - cfr. voto
de vencido do Exmoo. Juiz-Conselheiro Jesus Costa in Rec. 13.343
e in AD. 366-765 e segts) não deve o Juiz fazer uma excepção liminar
excludente mas antes permitir que o desenvolvimento da lide propicie
a definição da situação concreta, dando possibilidades de contribuição
ao contraditório e até à doutrina que nele pode intervir directamente
com junção de pareceres (cfr. art. 542o da R.P.Civil.).

Temos, portanto, de concluir não ser caso de manifesta impro-
cedência aquele sobre que se pronunciou o senhor juiz. Por isso se
impõe a revogação do decidido.

VI - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta Secção
do Contencioso Tributário em conceder provimento ao recurso e re-
vogar o despacho recorrido que deverá ser substituído por outro que
não seja de indeferimento liminar com base nos mesmos fundamentos.

Sem custas.
Lisboa, 2 de Março de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-

tor) — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — José Jesus
Costa. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Imposto de Compensação. Infracções ao Regulamento do Im-
posto de Compensação. Prescrição do procedimento.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O imposto de compensação, de acordo com o art. 43o

no 1 da Lei 65/90 de 28/12, foi eliminado da ordem
jurídica a partir de 1 de Janeiro de 1991.

II — As infracções ao Regulamento de Imposto de Compen-
sação aprovado pelo Dec.lei 354-A/82 de 4 de Setembro,
cometidas até 31 de Dezembro de 1990 não foram afec-
tadas pela referida Lei 65/90.

III — O regime concretamente mais favorável, de consagração
constitucional (art. 29o no 4 da CRP), previsto no art. 2o

no 4 do Código Penal é válido e tem aplicação não só
em sede criminal, transgressional ou contravencional mas
também no âmbito das contra-ordenações.

IV — Assim, às transgressões ao Regulamento do Imposto de
Compensação cometidas antes da entrada em vigor do
RJIFNA (Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não
Aduaneiras), equiparadas a contra-ordenações por força
do art. 3o do Dec.lei 20-A/90 que aprovou aquele regime,
é aplicável o prazo de prescrição mais curto, de acordo
com o disposto no art. 27o do Dec.lei 433/82 “ex vi”
do no 2 do art. 4o do RJIFNA.

V — A tal não obsta o disposto nos arts. 2o e no 2 do art. 5o

do Dec.lei 20-A/90, sob pena de inconstitucionalidade
material destas normas, face ao disposto no no 4 do
art. 29o da Constituição da República e Acórdão do Tri-
bunal Constitucional no 150/94 de 2/8/94 in DR I sé-
rie A-no 75 de 30/3/94 que declarou com força obrigatória
geral a inconstitucionalidade daquelas normas se inter-
pretadas no sentido impeditivo do regime concretamente
mais favorável.

Recurso no 14 473. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Gele-
mondego — Congelados do Centro Lda; Relator: Juiz Conselheiro
Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

O Representante da Fazenda Pública (RFP) junto do Tribunal
Tributário de 1a instância de Coimbra veio interpor recurso “per sal-
tum” da decisão do M.mo Juiz que absolveu a arguida Gelemon-
dego — Congelados do Centro, Lda. da acusação deduzida pela falta
de pagamento de imposto de compensação, nos termos do art. 1o

do Dec.lei 354-A/82 de 4/9 em relação aos quatro trimestres de 1985
e 1o e 2o trimestres de 1986.

Fundamentou-se a decisão absolutória na consideração de que o
Dec.lei 354-A/82 foi revogado pela Lei 65/90, de 28/12 (Lei do Or-
çamento do Estado para 1991) pelo que teriam sido eliminadas do
número de infracções as previstas naquele diploma legal que deter-
minou o levantamento do auto de notícia.

Na sua alegação, o recorrente pede a condenação da arguida para
o que formulou as seguintes conclusões:

a) A eliminação do Imposto de Compensação nos termos expressos
pelo no 1 do art. 43o da Lei 65/90, de 28/12, apenas atinge o imposto
“stricto sensu”, a receita fiscal que deixa de ser cobrada a partir de
determinada data, permanecendo todavia intocável a reprovação, a
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censura ético-jurídica que se traduz na norma sancionadora da falta
de pagamento do imposto de compensação e que se consubstancia
na multa devida.

b) Decidindo como decidiu, a douta sentença ora recorrida violou
o art. 22o do Regulamento do Imposto de Compensação, previsto
e regulamentado no Dec.lei 354-A/82 de 4/9 e no art. 32o do Regime
Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras aprovado pelo Dec.lei
20 A/90, de 15 de Janeiro (cfr. art. 29o da CRP, art. 3o do Dec.lei
433/82, de 27 de Outubro e no 2 do art. 2o do Código Penal), ao
não condenar a arguida no pagamento da multa devida pela infracção
fiscal praticada.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste Supremo Tribunal, emitiu douto parecer, sustentando
que no caso se verifica a prescrição do procedimento judicial, como
se tem decidido em abundante jurisprudência deste STA, fazendo
apelo aos prazos definidos no art. 27o do Dec.lei 433/82 de 27/10
aplicável por força do art. 4o no 2 do RJIFNA.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Da análise dos autos, com interesse para a decisão, apura-se o

seguinte:
a) Em 13 de Setembro de 1990 foi levantado auto de notícia contra

Gelomondego — Congelados do Centro, Lda. com sede em Marcos-
-Pedrulha imputando-lhe a prática de várias infracções ao disposto
nos arts. 1o, 2o, 3o e 11o punidos pelo art. 22o no 1 todos do Re-
gulamento do Imposto de Compensação aprovado pelo Dec.lei
354-A/82 de 4/9 pela falta de pagamento do imposto de compensação
relativos aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 1985 e 1o e 2o trimestres
de 1986.

b) Notificada em 21/11/90 para pagar o total das multas e o imposto
ou contestar não efectuou o pagamento nem contestou.

c) Em 24/4/91 foi proferida decisão judicial perfilhando-se o en-
tendimento de que o referido imposto havia sido eliminado pela Lei
65/90 bem como a respectiva infracção pelo que, julgando parcialmente
subsistente o auto de notícia, absolveu o arguido relativamente às
infracções imputadas condenando-o no pagamento dos impostos de-
vidos no montante de 21.000$000.

Antes de mais, e tal como decorre das conclusões do recurso, a
questão que se coloca é a de saber se a Lei 65/90 de 28/12, ao eliminar
o imposto de compensação previsto e regulamentado no Regulamento
do Imposto de Compensação aprovado pelo Dec.lei 354-A/82 de 4/9,
eliminou também as respectivas infracções ali previstas por falta de
pagamento do imposto de compensação nos prazos também no mesmo
estabelecidos.

As infracções dos autos respeitam aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres
de 1985 e 1o e 2o trimestres de 1986 e a Lei 65/90 que aprovou
o Orçamento do Estado para 1991 entrou em vigor em Janeiro deste
último ano.

Portanto, importa averiguar se as infracções objecto do auto de
notícia, ou melhor, as normas transgressionais que prevêm e punem
tais infracções, foram igualmente eliminadas.

O imposto de compensação, de acordo com o art. 43o no 1 da
referida lei, foi eliminado com efeitos a partir de 1/1/91.

Mas nada se diz na lei quanto à retroacção dos seus efeitos jurídicos
pelo que se tem de concluir que apenas dispõe para o futuro (art. 12o

do Código Civil).

545

Daí que se sustente o entendimento de que os respectivos factos
tributários ocorridos até 31/12/90 – mas só até essa data – continuam
sujeitos às normas jurídicas do Regulamento do Imposto do Dec.lei
354-A/82, sendo legal a liquidação tributária.

Se isto é assim para o imposto de compensação, o mesmo sucede
relativamente às infracções às normas transgressionais consistentes
na falta de pagamento do imposto dentro dos prazos legais.

Uma vez que não há norma expressa e eliminar do número das
infracções as previstas no dito Regulamento, tem de concluir-se que
se mantêm em vigor durante a vigência das normas tributárias, isto
é, do imposto até 31/12/90, tanto mais que aquelas (transgressionais)
estão intimamente associadas à “vida” do imposto, à obrigatoriedade
e à falta de pagamento pelos destinatários dentro dos prazos dos
respectivos períodos trimestrais ali previstos.

A Lei 65/90 deixou, pois, intocáveis as normas transgressionais de
previsão e punição contidas no Regulamento do Imposto de Com-
pensação aprovado pelo Dec.lei 354-A/82, até ao termo de vigência
deste diploma.

Significa isto que, no caso dos autos, não tendo sido eliminadas
da ordem jurídica as normas transgressionais violadas pelos compor-
tamentos constantes do auto de notícia, não poderá manter-se a de-
cisão recorrida que assentou no pressuposto inverso.

Vejamos agora a questão da prescrição do procedimento judicial
suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público, avançando
desde já a conclusão de que é inteiramente procedente porque inserida
no entendimento jurisprudencial pacífico deste STA, pelas razões que,
em síntese se passam a expor.

Atendendo às datas em que ocorreram as infracções e à data do
levantamento do auto de notícia dir-se-á que a razão legal de extinção
do procedimento judicial por prescrição relativamente às ocorridas
no 1o e 2o semestres de 1985 se busca simplesmente no disposto
no art. 115o do CPCI já que quando foi instaurado o processo com
o auto de notícia haviam decorrido mais de cinco anos sobre a data
da prática das transgressões.

O procedimento penal, do domínio contravencional fiscal prescreve
no prazo de cinco anos a partir da data das respectivas infracções
ou do posterior acto interruptivo (Ac. do STA de 11/3/81 in Acs.
Douts. no 234 pág. 730).

Quanto às restantes infracções (dos 3o e 4o trimestres de 1985
e dos 1o e 2o trimestres de 1986), a questão da prescrição tem de
ser vista à luz do princípio da aplicação do regime concretamente
mais favorável de consagração constitucional (art. 29o no 4 da CRP)
previsto no art. 2o no 4 do Código Penal no plano de sucessão de
leis no tempo, o qual segundo a jurisprudência e doutrina é válido
em sede criminal transgressional ou contravencional e no âmbito das
contra-ordenações.

Segundo o art. 3o do Dec.lei 20-A/90 de 15 de Janeiro que aprovou
o Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras (RJIFNA),
todas as transgressões fiscais tipicamente descritas a que é (era) apli-
cável o Código de Processo das Contribuições e Impostos, desde que
os factos nelas previstos não sejam subsumíveis aos tipos de ilícito
de mera ordenação social previstos no RJIFNA, são equiparadas a
contra-ordenações e passam a reger-se pelas normas previstas daquele
diploma e do regime por este aprovado.

De acordo com o art. 1o da Lei 89/89 de 11/9 que autorizou o
Governo a legislar em matéria de infracções fiscais, aquele regime
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jurídico é aplicável a todos os impostos, contribuições parafiscais e
demais prestações tributárias.

A situação dos autos encontra equiparação ou correspondência no
art. 32o do RJIFNA, contra-ordenação pela falta de entrega de valores
no prazo legal.

É-lhe aplicável a lei quadro das contra-ordenações – Dec.lei 433/82
de 27/10 – por força do art. 4o no 2 do RJIFNA que, em matéria
de prescrição do procedimento e de acordo com o previsto no art. 27o

consagra um regime mais favorável do que o previsto no art. 115o

do CPCI.
Assim, em vez de cinco anos previstos no CPCI, segundo o art. 27o

da lei quadro, o prazo de prescrição é de dois anos ou de um ano
respectivamente, se se trata de contra-ordenações a que seja aplicável
coima superior a 100 contos ou nos restantes casos.

O art. 2o e o no 2 do art. 5o do Dec.lei 20-A/90, ao proibirem
a aplicação retroactiva do RJIFNA às transgressões fiscais não adua-
neiras cometidas antes da entrada em vigor do novo regime estão
feridos de inconstitucionalidade material se interpretadas de forma
impeditiva da aplicação do regime concretamente mais favorável pre-
visto no art. 29o no 4 da CRP, tal como era entendido por alguma
jurisprudência deste STA e face ao Acórdão do Tribunal Constitu-
cional no 150/94 de 2/8/94 publicado no DR I série A-no 95 de 30/3/94
que declarou com força obrigatória geral a inconstitucionalidade da-
quelas normas se interpretadas no sentido impeditivo do regime con-
cretamente mais favorável.

Voltando ao caso dos autos, em conformidade com o princípio
da aplicação retroactiva do regime concretamente mais favorável, te-
mos de concluir que na data em que o auto de notícia foi levantado
(13/9/90) há muito se mostrava esgotado o prazo de procedimento
que era de um ano nos termos do art. 27o no 1 alín. b) do Dec.lei
433/82 de 27/10.

Da conjugação das disposições legais citadas, com apelo ao regime
concretamente mais favorável, é forçosa a conclusão de que, no caso
vertente, procede a extinção do procedimento por prescrição.

Termos em que se acorda em, declarando extinto o procedimento
por prescrição, negar provimento ao recurso, mas por outros fun-
damentos.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Ernâni
Marques da Silva Figueiredo — José de Jesus Costa. — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão da execução. Gerente de facto e
de direito. Responsabilidade subsidiária. Arto 16o do Código
de Processo das Contribuições e Impostos. DL no 68/87,
de 9 de Fevereiro. Artos 13o e 3o do Código de Processo
Tributário. Arto 2o, no 1, do DL no 154/91, de 23 de Abril.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — O arto 3o do CPT apenas se refere à aplicabilidade ime-
diata das normas de natureza processual, o mesmo se
verificando com o arto 2o, no 1, do DL no 154/91, de
23 de Abril, que aprovou o CPT.

II — Assim, o regime da responsabilidade subsidiária dos ge-
rentes de sociedades de responsabilidade limitada pelas
dívidas da sociedade é o fixado pela lei em vigor à data
do nascimento destas.

III — Por isso, o arto 13o do CPT só se aplica às dívidas que
nascerem após a entrada em vigor do CPT.

Recurso: no 14930. Recorrente: Carlos Torres Miranda. Recorridos:
Fazenda Pública e Ministério Público. Relator: Exmo Conso. Dr. Je-
sus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I — Carlos Torres Miranda, nos autos identificado, interpôs o pre-
sente recurso da sentença de fls. 40 e segs. do senhor Juiz do 1o Juízo
do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, na parte em julgou
improcedente a oposição que o recorrente deduzira à execução fiscal
instaurada contra a sociedade comercial ”A Predominante Metalúr-
gica, Lda”, que contra o recorrente revertera, para cobrança coerciva
de dívidas ao Centro Regional de Segurança Social do Porto rela-
tivamente aos anos de 1982 a 1985, por julgar improcedente a oposição
em relação ao período que vai desde 30.4.1984 até final de 1985.

O ora recorrente deduziu oposição alegando, em resumo, o seguinte:
- Por escritura de 6.8.1974, os então sócios da sociedade executada

cederam as suas quotas aos seus então trabalhadores José Rodrigo
de Azevedo e Castro, Mário Gonçalves Bento da Veiga e ora
recorrente;

- Embora todos passassem a ser gerentes, cada um dos novos sócios
continuou a desempenhar as tarefas que antes executava, continuando
o Veiga encarregado da secção de ferragens para estores, o recorrente
com a chefia da secção de moldes e recauchutagem e o Castro com
a actividade administrativa e financeira;

- Apesar dos tempos dificeis verificados após o 25 de Abril de
1974, acreditavam que as coisas se recomporiam;

- Contudo, com o passar do tempo, a certa altura o recorrente
descobriu que algo não estava bem pois descobriu no escritório postais
provindos do tribunal relativos a execuções movidas por fornecedores;

- Gerou-se um mau clima entre os sócios até que, por escritura
de 30.8.1984, o Castro cedeu a sua quota ao ora recorrente e o Veiga
cedeu a sua ao filho do recorrente Joaquim Carlos Ferraz Miranda,
este chamado para evitar a irregularidade formal da sociedade;

- Só após essas cessões tomou conhecimento da real dimensão
dos problemas, designadamente das elevadas dívidas à Segurança So-
cial, as quais tentou regularizar através do DL no 52/88;

- Contudo, apesar dos seus esforços, não conseguiu inverter a mar-
cha dos acontecimentos;

- Pelo exposto, não é o recorrente responsável pela dívida exe-
quenda, em face do preceituado no DL no 68/87, de 9 de Fevereiro,
nos termos do qual a responsabilidade dos gerentes ou administradores
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de sociedades de responsabilidade limitada ficava sujeita ao regime
do arto 78o do Código das Sociedades Comerciais, regime esse que
pressupunha a culpa, a qual era ilidível;

- De qualquer modo, em face do disposto no arto 13o do CPT,
de aplicação retroactiva, a culpa dos gerentes ou administradores ou
gerentes pode ser ilidida;

- Face aos factos supra-expostos, o ora recorrente não tem culpa
do não pagamento da dívida exequenda.

A sentença, depois de fixar os factos que teve por provados, con-
siderou que até 30.8.84 o único sócio que geria a sociedade erro
o José Castro, pelo que até esta data o ora recorrente, visto que
não era gerente de facto da sociedade, não era responsável pela dívida
exequenda, mas que, a partir desta data, o recorrente assumiu a ge-
rência de facto da sociedade, que o DL no 68/87 não é interpretativo
do direito anterior, pelo que em relação à dívida exequenda continuava
a aplicar-se o regime do arto 16o do Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos, segundo o qual bastaria provar-se a gerência
de facto do gerente ou administrador para que se verificasse a sua
responsabilidade subsidiária, e ainda que o arto 13o do CPT só rege
para futuro, pelo que é inaplicável à situação vertente. Por isso, decidiu
que o ora recorrente é responsável pela dívida exequenda nascida
a partir de 30.8.1984 até ao final do ano de 1985.

No requerimento de interposição do recurso — fls. 45 —, o re-
corrente protestou alegar neste STA, ao abrigo do disposto no
arto 171o, no 1, do Código de Processo Tributário.

O senhor Juiz admitiu o recurso, subindo os autos a este STA.
Tendo vista do processo, o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu

o douto parecer de que deve ser julgado deserto o recurso, em virtude
de o recorrente não ter apresentado alegações no prazo de oito dias
a contar da notificação do despacho recorrido, de harmonia com o
preceituado no arto 356o do Código de Processo Tributário,

O recorrente, ouvido sobre tal questão prévia, veio dizer que se
mantém em vigor o § único do arto 87o do RSTA, pelo que deve
ser indeferida a pretensão do Mo Po, e no mesmo sentido se pronunciou
a Fazenda Pública.

Foi proferido em 23.2.1994 o acórdão de fls. 67 e segs., decidindo
que o recorrente estava em tempo de apresentar alegações de recurso,
pelo que foi ordenado o prosseguimento dos autos, de harmonia com
o disposto no arto 87o, § único, do Regulamento deste STA.

O recorrente discorda da sentença e remata as suas alegações com
as seguintes conclusões:

”a) O arto 13o do C.P.T. aplica-se aos processos pendentes à data
da entrada em vigor do respectivo código, ou seja, a partir de 1 de
Julho de 1991, tendo, por isso, aplicação retroactiva nos termos do
disposto no arto 2o, no 1, do Dec-lei no 154/91, de 23/4, que aprovou
o C.P.T.;

b) O arto 13o do C.P.T. pressupõe uma culpa delitual, cabendo
ao responsável subsidiário ilidir a presunção de culpa ”iuris tantum”
da insuficiência do património social em sede de oposição;

c) O recorrente provou, na oposição, que a situação de insuficiência
do património da primitiva executada ficou a dever-se a causas
conjunturais;

d) Não tendo sido atendidas estas circunstâncias, a sentença re-
corrida viola o disposto nos artos 13o e 237o, no 3, do Código de
Processo Tributário, devendo ser revogada”.
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O Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que, sendo
certo que o recorrente restringiu o âmbito do recurso à questão da
aplicação retroactiva do arto 13o do CPT, o recurso não merece pro-
vimento, uma vez que tal preceito rege apenas para futuro, de har-
monia com a regra geral do arto 12o do Código Civil, não obstante
o facto de o arto 2o, no 1, do DL no 154/91, de 23 de Abril, que
aprovou o CPT, não fazer distinção entre normas de carácter sub-
stantivo e adjectivo, distinção essa que é forçoso efectuar, sob pena
de inconstitucionalidade orgânica do citado arto 13o, visto que, tendo
a Lei no 37/90, de 10 de Agosto, concedido ao Governo autorização
para legislar sobre o sistema fiscal e as garantias dos contribuintes,
deve entender-se que apenas concedeu essa autorização para legislar
para o futuro, de harmonia com a regra geral do arto 12o do Código
Civil.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II — Flui do exposto que a questão a decidir é a de saber se o

arto 13o do CPT, ao definir os pressupostos da responsabilidade dos
gerentes ou administradores de sociedades de responsabilidade li-
mitada pelas dívidas da sociedade, é de aplicação aos processos de
execução pendentes à data da entrada em vigor do CPT, sendo por
isso de aplicação retroactiva às dívidas anteriores a essa entrada em
vigor.

O recorrente, nas conclusões das suas alegações, abandonou a ques-
tão de saber se o DL no 68/87, de 9 de Fevereiro, é interpretativo
do direito anterior, em termos de o regime de responsabilidade dos
gerentes e administradores de sociedade de responsabilidade limitada,
mesmo em relação a dívidas anteriores à entrada em vigor do citado
DL no 68/87, ser aferido à luz do disposto no arto 78o do Código
das Sociedades Comerciais, que aquele DL no 68/87 manda aplicar.

Vejamos, pois.
III — O recorrente sustenta a sua tese abonando-se no acórdão

desta Secção de 29 de Janeiro de 1992, proferido no recurso no 12 125
publicado em Acórdãos Doutrinais no 372, págs. 1323 e segs., aresto
esse relatado pelo relator do presente processo e que considerou
que, face ao preceituado no arto 2o, no 1, do DL no 154/91, de 23
de Abril, que aprovou o CPT, o arto 13o deste era de aplicação re-
troactiva às dívidas nascidas antes da entrada em vigor do CPT.

Trata-se de uma questão melindrosa e que tem sido abordada pou-
cas vezes por esta Secção do Contencioso Tributário.

Ora, pese embora o facto de o relator do presente processo ter
defendido o entendimento da aplicação retroactiva do arto 13o do
CPT no citado acórdão de 29.1.1992, não parece ser esse o melhor
entendimento (e a verdade é que o relator já mais de uma vez exprimiu
ter mudado de opinião; cfr, o ac. desta Secção de 19.10.1994, proferido
no processo no 17 388).

Na verdade, o arto3o do CPT dispõe o seguinte:
«No processo tributário, a lei nova é de aplicação imediata, salvo

disposição em contrário, mas não poderá afectar as garantias, direitos
e interesses legítimos anteriormente constituídos dos contribuintes».

Tal preceito, que constitui concretização da norma do arto 2o, no 1,
do DL no 154/91, de 23 de Abril, diz apenas respeito, como resulta
da própria letra, ao processo tributário, ou seja, às normas de carácter
adjectivo, de harmonia com a regra geral da aplicação imediata da
nova lei de carácter processual. Com a natural ressalva das garantias,
direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos pelos con-
tribuintes.
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No que concerne às normas de natureza substantiva, não se vê
válida razão para que o legislador se tivesse afastado da regra geral
consignada no arto 12o, no 1, do Código Civil de que a lei material
tem efeito prospectivo, ou seja, só se aplica para futuro. E se o le-
gislador tivesse querido que os regimes de natureza substantiva fossem
de aplicação imediata -e, pois, como efeito retroactivo-, certamente
que o teria estabelecido com clareza no arto 3o do próprio CPT.
E a verdade é que a letra deste artigo mostra que foi propósito do
legislador restringir a aplicação imediata da nova lei apenas no que
concerne às normas de natureza processual.

De resto, se não existisse a norma do arto 3o, sempre a solução
seria a mesma, de harmonia com a regra geral de que a lei processual
é de aplicação imediata, sem que tal signifique a aplicação com efeito
retroactivo. O legislador, ao referir-se ao processo tributário, mais
não fez que verter expressamente a regra que a doutrina e a ju-
risprudência unanimemente perfilham da aplicação imediata da lei
nova de natureza processual. De modo que, se o legislador tivesse
querido que as normas de natureza material fossem de aplicação re-
troactiva, o natural seria que tivesse aproveitado exactamente o ar-
tigo 3o para o sancionar expressamente.

A entender-se que do arto 2o, no 1, do DL no 154/91 resulta que
todas as normas do CPT - incluindo, pois, as de natureza material -
são de aplicação imediata, então o arto 3o, para além de inútil, seria
incongruente ao referir-se apenas ao processo tributário.

E compreende-se que o legislador não tenha querido aplicar as
normas de natureza substantiva do CPT aos processos pendentes,
com efeito retroactivo. É que isso iria contra a regra geral do arto 12o,
no 1, do Código Civil e iria afectar de modo profundo a validade
substancial de actos praticados pela administração fiscal, nomeada
e principalmente os actos de liquidação. Ora, nada faz pensar que
o legislador tivesse querido pôr em causa a validade substancial dos
próprios actos tributários.

Combinando, pois o arto 2.o, no 1, do Dl no 154/91, de 23 de Abril,
com o arto 3o do CPT, o mais razoável é entender que o legislador,
num e noutro preceito, quis referir-se apenas às normas de natureza
processual.

Neste sentido decidiu o ac. desta Secção de 22 de Setembro de
1993, no rec. no 16 700. Vide no mesmo sentido Lima Guerreiro e
Dias Mateus, in Código de Processo Tributário, págs. 28 e 29.

Do exposto resulta que a responsabilidade do ora recorrente em
relação à dívida exequenda nascida após 30 de Agosto de 1984 se
rege à luz do regime do arto 16o do Código de Processo das Con-
tribuições e Impostos, segundo o qual, e como se sustenta na sentença
recorrida, para que essa responsabilidade se verifique, basta que se
prove que o gerente o foi de direito e de facto -como aconteceu
no caso vertente-, não lhe sendo lícito afastar a presunção de culpa
consagrada no preceito por outra forma, como é jurisprudência uni-
forma deste STA. Vide o citado ac. de 22.9.1993, no rec. no 16 700
e a abundante jurisprudência aí citada.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 2 de Março de 1995 — José Jesus Costa — Francisco Ro-
drigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Matéria de facto. Matéria de direito. Prédio rústico. Terreno
para construção. Imposto sobre sucessões e doações. Re-
curso per saltum. Incompetência em razão da hierarquia.
Conhecimento oficioso. Conhecimento prioritário.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — É questão de facto saber se certo imóvel foi durante anos
identificado pela Administração Fiscal como “terra de
semeadura com vinte oliveiras” e por ela considerado
como um prédio rústico.

2 — A questão da incompetência absoluta (em razão da hie-
rarquia) do STA para um recurso jurisdicional é de co-
nhecimento oficioso e prioritário: e a sua procedência
prejudica a apreciação de qualquer outra.

3 — A Secção de Contencioso Tributário do STA carece de
competência em razão da hierarquia para apreciar recurso
directo de sentença de um tribunal tributário de 1a ins-
tância que não se restrinja a matéria de direito.

4 — Tal competência cabe, nos termos dos artos 32o/1/b) e
41o/1/a) do ETAF e 167o do CPT, ao Tribunal Tributário
de 2a Instância.

Recurso no 15.214. Recorrentes: ARMANDO JOSÉ LEITÃO PE-
REIRA e esposa MARIA FÁTIMA DE JESUS; Recorrido: FA-
ZENDA PÚBLICA; Relator: Juiz Conselheiro CASTRO MAR-
TINS.

Acordam em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. ARMANDO JOSÉ LEITÃO PEREIRA e esposa MARIA FÁ-
TIMA DE JESUS, residentes em Ourém, recorrem da sentença do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Santarém de 1-10-91 (fls. 70
e segs.) que julgou improcedente a impugnação por eles deduzida
contra uma liquidação adicional de imposto sobre as sucessões e doa-
ções feita pela Repartição de Finanças de Ourém.

Na sua alegação de recurso reiteram, agora para impugnar a sen-
tença, os fundamentos por que na petição concluíram por vindicar
a anulação dessa liquidação adicional de imposto sobre as sucessões
e doações e juros compensatórios, a saber:

a) O objecto da doação de que foram beneficiários e sobre que
recaiu o questionado imposto não era um terreno para construção
mas sim um prédio urbano e um prédio rústico, este último afecto
à agricultura;

b) Não houve da sua parte erro ou omissão acerca de circunstâncias
de declaração obrigatória no tocante à localização e natureza do ob-
jecto da doação;

c) “Mesmo que por mera hipótese académica se admitisse que
houve essa omissão, precludido ficou o direito à reclamação de uma
liquidação adicional, por este ter caducado, segundo o é 3o do art. 111o

do CSISSD”.
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d) Que, “relativamente aos juros compensatórios, não se vislumbra
que a pretensa omissão dos ora recorrente consubstancie um acto
ilícito e culposo que provocasse o retardamento daquela liquidação
e justificasse essa imputabilidade”.

E, a rematar essa minuta de recurso, oferecem as seguintes
conclusões:

“1. Dos factos tidos por provados o tribunal a quo fez uma errada
interpretação e aplicação do direito. O conceito de prédio rústico
é interpretado na douta sentença recorrida de uma forma ilógica e
completamente despojada dos princípios gerais de interpretação do
ordenamento jurídico nacional.”

“2. A conduta da ora recorrente não violou o § 1o do arto 68o

do C.S.I.S.S.D. Não houve qualquer omissão de uma circunstância
que era obrigatório declarar, no que concerne à localização e natureza
do bem transmitido.”

“3. Não há qualquer retardamento da liquidação de imposto que
possa ser imputada aos ora recorrentes, e como tal nunca haverá
lugar a qualquer tipo de juros compensatórios.”

“4. O art. 112o do CSISSD não pode ser interpretado de forma
a ser aplicável a situações em que se verifica uma alteração na natureza
do bem objecto da relação tributária.”

E finalizam assim: “Termos em que deve a douta sentença recorrida
ser revogada por errada interpretação dos artigos supramencionados
e a impugnação judicial julgada procedente e provada com a con-
sequente anulação da liquidação adicional” impugnada.

A Fazenda Pública contra-alegou no sentido da improcedência do
recurso e pedindo a confirmação da sentença.

O Mo Po suscitou a questão da incompetência deste STA em razão
da hierarquia para conhecer do recurso, em virtude de estar nele
em discussão matéria de facto, ao que os recorrentes contrapuseram
a sua discordância por entenderem que “o recurso assenta exclu-
sivamente em matéria de direito”.

2. Esta questão de competência, suscitada pelo Mo Po, é de co-
nhecimento oficioso e prioritário, e a sua procedência prejudicará
a apreciação de qualquer outra [artos 2o/a) e 45o do CPT e 101o

e ss. do CPC].
Dela se tratará, pois, imediatamente.
2.1. Ora, no que a tal questão concerne, verifica-se que os re-

correntes alegam factos - pertinentes segundo certa perspectiva da
solução de direito - que na sentença não se dão como provados,
designadamente os de que em 30-8-75 (data em que “foi pedida a
antecipação da liquidação do imposto” e que, segundo eles, as normas
de incidência do CSISSD indicam como o momento fiscalmente re-
levante) “o bem transmitido era identificado pela Administração Fiscal
como terra de semeadura com vinte oliveiras” e que a mesma Ad-
ministração Fiscal sempre o considerou e tratou até 1987 como um
prédio rústico (cfr. artos 33o a 40o, 53o e 54o da petição, e alegação
de recurso, partes B, C e E, a fls. 90 vo, 92 e 92 vo).

Na verdade, a sentença apenas nos diz como é que esse imóvel
foi descrito na escritura de doação e na relação de bens, que não
são actos de autoria ou co-autoria da Administração Fiscal.

Acresce que a sentença afirma a existência de um Plano de Ur-
banização de Vila Nova de Ourém abrangendo, como diz a fls. 72 vo,
“o terreno com oliveiras” ou, como refere a fls. 74 e vo, “o prédio
doado à impugnante”, mas, sem explicar o destino nele previsto para
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o local, remete para o doc. de fls. 38, que se intitula “ANTEPLANO
DE URBANIZAÇÃO DE VILA NOVA DE OURÉM / PLANTA
DE TRABALHO (REVISÃO)” (sublinhámos).

2.2. Assim, este recurso, interposto per saltum da 1a instância, não
se restringe a matéria de direito, pelo que para dele conhecer carece
esta 2a secção do STA de competência, a qual cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância, conforme dispõem os artos 32o, no 1, al. b),
e 41o, no 1, al. a), do ETAF, e 167o do CPT.

3. Pelo exposto, acordam em declarar esta Sessão do STA incom-
petente em razão da hierarquia para conhecer do recurso e para
tanto competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelos recorrentes, com taxa de justiça e procuradoria de,
respectivamente, 20.000$ e 8.000$ (§ único do arto 5o, por remissão
do § 3o do arto 6o, ambos da Tabela).

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Castro Martins (Relator) — Santos
Serra — Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Derrama. Contribuição industrial. Imposto extraordinário so-
bre lucros. Adicional. Encargo fiscal. Custo. Lucro tribu-
tável. Imposto temporário.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na determinação do lucro tributável em contribuição in-
dustrial (CI) a regra era a dedutibilidade de todos os
encargos fiscais como custos.

2 — Era excepcional (insusceptível, portanto, de aplicação
analógica), a norma do artº 37º, alínea c), do CCI, que
não permitia a dedução da CI, do imposto complementar
e do imposto de mais-valias como custos para esse efeito.

3 — O imposto extraordinário sobre lucros criado pelo artº 33º
do DL nº 119-A/83 (IESL), como encargo fiscal que
era, só não seja assim dedutível como custo na deter-
minação do lucro tributável se coubesse no conceito de
CI.

4 — O IESL não se configura como adicional da CI, mas
como imposto diferenciado dela. Na verdade, além de
não ter, como esta, vocação para durar indefinidamente,
pois era temporário (com duração anual), as suas regras
de tributação eram diversas: do IESL não estavam isentos
os contribuintes que gozassem de isenção temporária do
CI; e o rendimento colectável sobre que ele incidia era
superior ao do sujeito a CI sempre que houvesse crédito
fiscal por investimento, reinvestimento ou incentivo à ex-
portação, cujos valores eram deduzidos ao lucro tributável
em CI mas não para efeito de liquidação do IESL.
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5 — A colecta do IESL de 1985 paga por um contribuinte
no exercício de 1986 deve ser considerada, para efeitos
fiscais, como custo deste exercício.

6 — Só com a nova redacção (inovadora e não interpretativa)
dada à al. c) do artº 37º do CCI pelo DL nº 95/88
é que o IESL deixou de se poder considerar custo para
efeitos especiais.

Recurso no 16.567. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Socie-
dade Portuguesa do Ar Líquido (Arlíquido), S. A.; Relator: Juiz
Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública recorre da Sentença do Tribunal Tributário
de 1ª Instância de Lisboa (7º Juízo) lavrada em 8-2-93 a fls. 32/34.

Tal sentença começa por relatar que a Sociedade Portuguesa do
Ar Líquido (Arlíquido), S. A., com sede em Lisboa, impugnou perante
esse Tribunal ”a liquidação de contribuição industrial respeitante ao
ano de 1986” visto considerar ilegal, por violação dos artºs 26º, nº 6,
e 37º, al. c), do Cód. da Contribuição Industrial (CCI), que nela
não se haja aceitado como custo desse exercício a importância de
21 180 098$00 por ela paga nesse ano, relativamente aos lucros do
exercício anterior, a título de imposto extraordinário sobre lucros.
Acrescenta esse relatório da sentença ser o pedido da impugnante
o de ”que a matéria colectável da contribuição industrial relativa ao
exercício de 1986 seja anulada a importância de 9.123.504$00”. São
estes os termos exactos da sentença mas o contexto evidencia que
esta importância representa um valor de colecta e não de matéria
colectável. É por isso que na mesma sentença, julgando-se procedente
a impugnação, se ”anula a liquidação impugnada” e se atribui à causa
esse valor de 9.123.504$00.

A rematar a sua alegação a Fª Pª oferece como conclusões:
a) ”O imposto extraordinário sobre os lucros não é equiparado

a custos do exercício, nos termos do no 6 do artº 26º do CCI”.
b) ”Os custos referidos no nº 6 do artº 26º são indispensáveis à

realização dos proveitos e simultaneamente à manutenção da fonte
produtora”.

c) ”Logo, o imposto extraordinário sobre os lucros só existe se
houver rendimento colectável, como a própria contribuição industrial,
de características próprias mas de natureza idêntica, pelo que se en-
quadra na alínea c) do artº 37º do CCI, que por força do mesmo
não é considerado custo e consequentemente se encontra violado”.

d) ”Por todo o exposto e não se conformando com a douta sentença
proferida pelo Meritíssimo Juiz, dela se recorre, para que seja revogada
e substituída no sentido de ser mantido o acto tributário como parece
ser de inteira justiça”.

A ora recorrida sociedade contra-alegou concluindo assim a res-
pectiva minuta:

a) O imposto extraordinário sobre lucros constituía um custo de
exercício até à publicação do DL 95/88-03-21, que não tem carácter
interpretativo mas inovador.

b) ”Consequentemente, a recorrida actuou na estrita legalidade,
ao incluir como custo o imposto sobre lucros dado no ano de 1987”
(sic).
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c) ”A douta sentença recorrida deve ser confirmada, ordenando-se
a restituição à impugnante da quantia indevidamente paga, acrescida
de juros compensatórios”.

Neste STA o Mº Pº emitiu parecer de que o recurso não merece
provimento.

2. Como vimos, a sociedade recorrida pede na sua contra-alegação
não só, como é normal, que se negue provimento ao recurso e se
confirme a sentença mas também que se ordene lhe sejam pagos
”juros compensatórios” sobre a quantia por ela ”indevidamente paga”.
Todavia este último pedido não pode ser aqui apreciado visto ela
não ter interposto recurso da sentença, que sobre tal questão não
emitiu pronúncia. Aliás a mesma sentença nem sequer chega a julgar
provado esse alegado pagamento (embora ele possa ter ocorrido, pois
também não se julga aí provado o não pagamento).

3. Tendo em conta a especificação feita na sentença, o acordo
das partes, o doc. de fls. 10 a 19 e o disposto no artº 722º, nº 2,
do Cód. de Processo Civil, vêm assentes os factos seguintes:

A — Em 30-6-87 a sociedade ora recorrida apresentou na Repar-
tição de Finanças do 17º Bairro Fiscal de Lisboa, como contribuinte
do grupo A que era, a declaração modelo 2 de contribuição industrial
relativa ao exercício de 1986.

B — Nela considerou como custo, inclusive para efeitos fiscais, a
importância de 21.180.098$00 de imposto extraordinário sobre lucros
de 1985 pago naquele exercício de 1986.

C — Nessa mesma declaração apurou como lucro tributável do dito
exercício de 1986 a importância de 266.436.579$00.

D — Procedeu então à autoliquidação, com base nesse lucro tri-
butável, da contribuição industrial de 47.866.563$00, que pagou, e
do imposto extraordinário sobre lucros de 6.660.915$00.

E — A Administração Fiscal, ao proceder, em 1988, à análise e
revisão dessa declaração, discordou de duas das soluções nela adop-
tadas pela dita sociedade, uma das quais a referida na antecedente
alínea B), ou seja, a de incluir nos custos, para efeitos fiscais, a im-
portância de 21.180.098$00 de imposto extraordinário sobre lucros
de 1985.

F — Po isso aditou, além de outra, tal quantia ao lucro tributável
e procedeu a uma liquidação complementar, tendo daquela adição
de 21.180.098$00 a esse lucro resultado um aumento de contribuição
industrial, derrama, imposto extraordinário sobre lucros e juros com-
pensatórios, no total de 9.123.504$00, valor este impugnado na petição,
a que a sentença deu ganho de causa.

4. O que está em discussão é se a quantia de 21.180.098$00 de
imposto extraordinário sobre lucros de 1985 pago pela impugnante
no exercício de 1986 deve ou não ser considerado, para efeitos fiscais,
como custo deste exercício.

4.1. Contra a resposta positiva da sentença a esta questão se insurge
a recorrente Fª Pª sustentando que o encargo com o imposto ex-
traordinário sobre lucros está abrangido na execução da al. c) do
artº 37º do CCI, o que, ainda segundo ela, se justifica por incidir
sobre o rendimento do exercício, pelo que, tal como o encargo com
a contribuição industrial, ”de características próprias mas de natureza
idêntica”, não é (como o são os custos previstos no nº 6 do artº 26
do mesmo CCI) indispensável à realização dos proveitos nem à ma-
nutenção da fonte produtora. E acrescenta: ”Se assim não fosse, não
teria o Governo proposto a alteração do artº 37º do CCI [no sentido]
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de o mesmo passar a abranger o referido imposto, uma vez que incide
extraordinariamente sobre os lucros provenientes do mesmo exer-
cício”.

Mas sem razão.
4.2. O CCI, ao tempo em vigor, depois de preceituar no corpo

do artº 1º que a contribuição industrial incidia sobre os lucros im-
putáveis ao exercício de qualquer actividade comercial ou industrial,
definia lucro tributável (artº 22º) dos contribuintes do grupo A, a
determinar em princípio com base na sua contabilidade, como a di-
ferença entre todos os proveitos ou ganhos realizados no ano anterior
àquele a que o ano fiscal respeitasse e os custos ou perdas imputáveis
ao mesmo exercício, uns e outros eventualmente corrigidos nos termos
desse código.

O artº 26º do mesmo CCI dispunha no nº 6º que se consideravam
custos ou perdas do exercício os encargos fiscais e parafiscais a que
estivesse sujeito o contribuinte, sem prejuízo do disposto no artº 37º.
Ora a tal respeito este artº 37º dispunha não se considerarem custos
ou perdas do exercício, além das ”multas fiscais e demais encargos
pela prática de infracções fiscais” [al. d)], apenas, como rezava a
sua al. c), na redacção do DL 503-B/76-06-30), ”a contribuição in-
dustrial, o imposto complementar, o imposto de mais-valias e as con-
tribuições e impostos cujas colectas são dedutíveis nos termos das
alíneas a) e b) do artº 89º” (imposto de capitais incidente sobre certos
rendimentos e contribuição predial liquidada relativamente a deter-
minados prédios).

4.3. Assim, a regra é a dedutibilidade de todos os encargos fiscais
como custos na determinação do lucro tributável em contribuição
industrial, sendo excepcional, portanto insusceptível de aplicação ana-
lógica (artº 11º do Cód. Civil), a norma da citada al. c) do artº 37º
do CCI que não permite a dedução da contribuição industrial, do
imposto complementar e do imposto de mais-valias como custos para
esse efeito. Logo, o imposto extraordinário sobre lucros, como encargo
fiscal que sem dúvida é, só não será dedutível como custo na de-
terminação do lucro tributável se couber no conceito de ”contribuição
industrial” (é óbvio não caber nos de imposto complementar e de
imposto de mais-valias).

Ora não se podem assim confundir esses dois conceitos.
Na verdade, o imposto extraordinário sobre lucros não se configura

como mero adicional da contribuição industrial, antes como um im-
posto diferente deste. Além de ele não ter, como tinha a contribuição
industrial, vocação para durar indefinidamente, pois era temporário
(com uma duração meramente anual), as regras de tributação de
um e outro imposto eram diversas, encontrando-se as relativas ao
imposto extraordinário sobre lucros consagradas no artº 33º do
DL 119-/83-02-28 e DR 66/83-07-13. Basta lembrar que do imposto
extraordinário sobre lucros não estavam isentos os contribuintes que
gozassem de isenção temporária de contribuição industrial. Além dis-
so, o rendimento colectável sobre que ele incidia podia ser superior
ao do sujeito a contribuição industrial: bastaria que houvesse crédito
fiscal por investimento, reinvestimento ou incentivo à exportação, cu-
jos valores eram deduzidos ao lucro tributável em contribuição in-
dustrial mas já não para efeito de liquidação do imposto extraordinário
sobre lucros.

Portanto, as diferenças entre estas duas espécies tributárias e que
nos obrigam a encará-las como dois impostos distintos conduzem-nos
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a concluir que o conceito do imposto extraordinário sobre lucros não
cabe no conceito de contribuição industrial.

4.4. Aliás, a própria Administração Fiscal, salientando (cfr. nº 4
do Ofício Circulado nº 4.065, de 23-8-72, citado em Código da Con-
tribuição Industrial Anotado e Comentado, de Martins Barreiros e
outros, 2ª edição, 1986, página 352) que a excepção prevista nessa
alínea respeitava ”somente aos tributos nela mencionados”, aceitava
como custos do exercício, para a determinação do lucro tributável
em contribuição industrial, não só a derrama (cfr. Ofício Circulado
nº 1.369, da 3ª Direcção de Serviços da DGCI, de 29-4-86, transcrito
em Código da Contribuição Industrial, Rei dos Livros, 12ª edição,
1987, página 263) mas ainda ”os juros de mora, as custas e outros
encargos [semelhantes] porventura pagos conjuntamente” (cfr. nº 4
do citado Of. Circulado nº 4.065), o imposto de comércio e indústria
(cfr. Despacho de 2-12-76, processo nº 313.1-20.390, Livro 7/65-1971,
citado em Código da Contribuição Industrial Anotado, de Garcia
de Freitas e outro, 5ª edição, 1981, página 365), e ”tanto o imposto
extraordinário sobre lucros como o imposto extraordinário sobre al-
gumas despesas das empresas a que aludem, respectivamente, os De-
cretos Regulamentares nºs 66/83 e 67/83, ambos de 13 de Julho”
(cfr. Despacho do Secretário de Estado do Orçamento de 16-8-83,
divulgado pelo Of. Circulado nº 1.888, de 22-8-83, da 3ª Direcção
de Serviços da DGCI e citada em Código da Contribuição Industrial
Anotado e Comentado, de Martins Barreiros e outros, 2ª edição,
1986, págs. 352 e 353).

4.5. É certo que por despachos de 21-11-86 e 16-1-87 o Secretário
de Estado para os Assuntos Fiscais revogou aquele Despacho do Se-
cretário de Estado do Orçamento de 16-8-83 no respeitante ao imposto
extraordinário sobre lucros determinando que este deixasse de ”cons-
tituir custo do exercício a partir do ano de 1986” (cfr. Ofício Circulado
nº 164, da 3ª Direcção de Serviços da DGCI, de 20-1-87, transcrito
em Código da Contribuição Industrial, Rei dos Livros, 12ª edição,
1987, pág. 267); mas certo é também que esta 2ª Secção do STA,
por Acórdãos de 8-5-91 e 23-9-92, nos recursos nºs 13.066 e 14.292,
respectivamente (o primeiro deles publicado em AP-DR de 1991,
página 532), nos quais ainda invocou o apoio do Acórdão desta mesma
2ª Secção do STA de 6-3-91 (recº nº 13.084), declarou ilegal e por
isso rejeitou a doutrina daqueles despachos de 21-11-86 e 16-1-87.

Com efeito, tais Acórdãos de 8-5-91 e 23-9-92 pronunciaram-se
sobre essa matéria do modo que assim se pode sintetizar:

a) O imposto extraordinário sobre lucros criado pelo artº 33º do
DL nº 119-A/83-02-28 constituía um custo do exercício em que era
pago, por abrangido pela regra do nº 6º do artº 26º do CCI.

b) Só com a nova redacção (inovadora e não interpretativa) dada
à dita al. c) do artº 37º do CCI pelo DL nº 95/88-03-28 (que a seguir
à contribuição industrial acrescentou: ”ou quaisquer outros impostos
que recaiam sobre os lucros sujeitos àquela”), é que tal tributo ficou
incluído nas excepções àquela regra, deixando assim de ser um custo
do exercício para efeito da determinação do lucro tributável em con-
tribuição industrial.

4.6. Conclui-se, como nos citados arestos desta Secção, que a colecta
de 21.180.098$00 de imposto extraordinário sobre lucros de 1985 pago
pela impugnante no exercício de 9186 deve ser considerado, para
efeitos fiscais, como custo deste exercício.

Tendo a sentença recorrida julgado a impugnação neste sentido
(daí resultando a anulação da questionada liquidação complementar



558

na parte aqui impugnada, isto é, quanto ao referido valor de
9.123.504$00 de contribuição industrial, derrama, imposto extraor-
dinário sobre lucros e juros compensatórios), o recurso não pode
proceder.

5. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem custas (artº 2º da Tabela).

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Agostinho Castro Martins — Ma-
nuel Fernando Santos Serra — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta
do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Recurso no 16.673, em que são recorrente Câmara Municipal de Lisboa
e recorrido F. H. D’Oliveira, Lda, e do qual foi Relator o
Exmo. Conso. Dr. Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Inconformada com a decisão do Mmo. Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância proferida nuns autos de oposição apensa à execução
fiscal instaurados contra F. H. D’Oliveira, Lda, e na qual julgou aquele
mesmo Tribunal incompetente, em razão da matéria para proceder
à cobrança coerciva da dívida proveniente da ocupação de imobiliários,
veio daquela recorrer, e directamente para este tribunal, a Câmara
Municipal de Lisboa e em cujas alegações sustenta e conclui que
no caso concreto não se está perante uma situação de contrato de
arrendamento, não sendo a dívida exequenda uma renda emergente
de contrato civil, mas uma verdadeira taxa decorrente da utilização
individual e voluntária, por um particular, de um bem municipal que
se lhe encontra afecto. Daí pois a competência do Tribunal Tributário
nos termos dos artigos 37o e 144o do C.P.C.I., 62o do D.L. 129/84,
17o da Lei 1/79 e 22o da Lei 1/87, preceitos que assim teriam sido
infringidos pela decisão recorrida.

O Exmo Magistrado do Ministério Público, no seu parecer pro-
nunciou-se no sentido do provimento do recurso.

Cumpre decidir.
Fundamentou-se em suma a decisão recorrida, na apontada de-

claração de incompetência, na circunstância de não estar perante uma
taxa mas face a uma receita não tributária, sendo certo que a com-
petência executiva se cinge a prestações de natureza tributária, a re-
ceitas fiscais ou parafiscais.

Nos termos do artigo 62o, no 1, alínea c) do E.T.A.F., compete
aos Tribunais Tributários de 1a Instância conhecer da cobrança coer-
civa de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos na
lei.

E dispõe por sua vez o artigo 22o, no 5, da Lei no 1/87, Lei das
Finanças Locais, que compete aos Tribunais Tributários de 1a Instância
a cobrança coerciva de dívidas a autarquias locais, provenientes de
impostos, derramas, taxas e encargos de mais-valias.
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Assente que tal competência, e nem sequer tal vem questionado,
se fica para cobrança de dívidas de índole fiscal ou parafiscal - a tal
atributo não escapam os ”outros rendimentos” que o Decreto-Lei
no 165/79 referia no seu arto 4o - o problema dos autos é o de saber
se a dívida exequenda logra enquadramento no elenco daqueles afluxos
patrimoniais de natureza tributária, pois só na afirmativa se encontra
alcançada a falada competência executiva.

Para tal decisão haverá que ter presente a natureza do facto cons-
titutivo da obrigação cujo cumprimento se pede em via executiva,
pois só aquelas que se traduzem no correlato, autoritariamente im-
posto, de uma prestação de actividade pública ou de uma utilização
de bens do domínio público, logram alcançar a dita natureza tributária,
que é afastada sem dúvida de uma obrigação resultante de uma relação
jurídica a que falta aquele elemento publicista do domínio ou do
serviço prestado.

Ora, a decisão recorrida, em sede factual, e com recurso ao exibido
pelo título executivo, apenas indica que a dívida exequenda respeita
a ocupação de imobiliários o que, como resulta do que anteriormente
se deixou dito, não consente uma aferição dos índices de competência
do Tribunal Tributário, já que tal expressão nada esclarece sobre
a génese da dita ocupação de imobiliários e a natureza do domínio
a que as mesmas estão sujeitas.

Tudo pois a impor, como necessária, uma ampliação da matéria
de facto.

Termos em que, e ao abrigo do disposto nos artigos 729o e 730o

e 1o do C. Processo Civil, se acorda em revogar a decisão recorrida
para que, colhidos os pertinentes elementos de facto se profira nova
decisão tendo-se presente o apontado regime jurídico, assim se pro-
vendo o recurso.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Francisco Rodrigues Pardal — Luís Filipe
Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Impugnação Judicial. Despacho liminar negativo. Manifesta
improcedência. I.V.A.. Isenção. Empresa concessionaria de
jogos.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não é de lavrar despacho de indeferimento liminar em
impugnação judicial quando dos respectivos fundamentos
não resulte ser manifesta a inviabilidade do pedido.

2 — Tal situação não se prefila se para se chegar a uma con-
clusão há que proceder a averiguação da matéria de facto
e à caracterização das transmissões de bens e ou prestação
de serviços sobre que incidiu a liquidação impugnada
e a um profundo exame às questões de direito levantadas.
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Recurso no 17.972, em que são recorrente Sociedade Figueira-Praia,
S.A., e recorrida Fazenda Pública, e do qual foi Relator o Exmo

Conso. Dr. Luís Filipe Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

A Sociedade Figueira-Praia, S.A., com sede na Rua Dr. Calado,
1, na Figueira da Foz, recorre do despacho de indeferimento liminar
da petição inicial da presente impugnação proferido a fls. 54 - 55
vo, pelo Mmo Juiz do Aresto do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Coimbra.

Extrai da atinente alegação as seguintes conclusões:
1 - A actividade de que a agravante é concessionaria dos jogos

de fortuna ou azar, nas várias modalidades previstas na lei de jogo,
não pode ser exercida sem o concurso dos vários elementos (bens)
que integram tais jogos e que constituem o diversificado equipamento
dos mesmos;

2 - Deste modo e para o efeito, a agravante tem de adquirir os
bens e serviços que fazem parte integrante ou são afectos ao exercício
da actividade de jogo;

3 - Assim, o regime fiscal da actividade de jogo tem, necessaria-
mente, que ser uno e indivisível, na incidência sobre o todo, ou seja,
sobre os jogos e cumulativamente sobre o equipamento (bens) e ser-
viços que os integram ou que lhes são afectos;

4 - Esse regime fiscal é o da tributação num imposto único e especial,
nos termos do arto 84o da Lei do Jogo (D.L. 422/89, de 2 de Dezembro);

5 - Em reforço e como garantia desta tributação única, o no 2
daquele artigo 84o preceitua, em forma peremptória e terminante,
a isenção da actividade de jogo de qualquer outra tributação geral
ou local;

6 - Nesta conformidade e na lógica da indivisibilidade do todo
constituído pelos jogos e pelos respectivos equipamentos (bens) ou
serviços que os integram ou que lhes estão afectos, estes são, ne-
cessariamente e do mesmo modo, abrangidos por aquele mesmo im-
posto único e especial de jogo e beneficiam da correlativa isenção
de qualquer outra tributação geral ou local;

7 - A transmissão de tais bens e serviços está, assim, isenta do
imposto de I.V.A.;

8 - Tal isenção, além de resultar claramente de tudo quanto fica
exposto, está também expressa no no 33 do artigo 9o do C.I.V.A.;

9 - Desta forma, a aquisição pela agravante dos bens a que se
refere a impugnação judicial deste processo está isenta de I.V.A.;

10 - E, consequentemente, foram indevidas as liquidações e o pa-
gamento de I.V.A. constantes dos autos;

11 - Por todo o exposto, contra o decidido pelo despacho recorrido,
uma manifesta viabilidade da pretensão constante da impugnação ju-
dicial deduzida pela agravante que, assim, não só pode como deve
ser admitida liminarmente e, a final, julgada procedente;

12 - Julgando em contrário, o despacho recorrido violou o disposto:
- no arto 84o, nos. 1, 2 e 4, da Lei de Jogo (D.L. no 422/89, de

2 de Dezembro);
- no arto 9o, no 32 (parte final) e no 33, do C.I.V.A.;
13 - Nestes termos, deve o presente recurso ser julgado procedente

com a consequente revogação do despacho recorrido, ordenando-se
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o deferimento liminar da petição inicial e o prosseguimento normal
dos termos do processo.

Juntou dois pareceres favoráveis à sua tese.
Sem contra-alegações, subiram os autos a este Supremo, tendo o

Exmo. P.G.A. se pronunciado no sentido do provimento do recurso,
por se lhe afigurar que a questão suscitada pela impugnante não
é de solução evidente e indiscutível.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
O despacho recorrido indeferiu liminarmente a petição de fls. 1-4 vo

com base nos artigos 474o, 1, c), parte final, do C.P.C. e 131o do
C.P.T. e, na verdade, neste preceito, em conjugação com o artigo
2o, f), do mesmo texto legal, prevê-se o indeferimento liminar da
petição de impugnação nos casos e termos contemplados no predito
artigo 474o.

O Mmo. Juiz ”a quo” julgou verificada a situação prevista na parte
final da alínea c) do no 1 desta última norma adjectiva, que impõe
o indeferimento liminar da petição inicial quando ”for evidente que
a pretensão do autor não pode proceder”. Isto ocorre quando o se-
guimento do processo não tenha razão alguma de ser, quando a in-
viabilidade ressalte da simples inspecção da petição inicial com força
irrecusável sem margem para quaisquer dúvidas. Quando for ma-
nifesto que o autor não tem o direito que se arroga, que a sua pretensão
é inviável (cfr. Professor José Alberto dos Reis, C.P.C. Anotado, vol. II,
3a edição, pág. 385; Varela, Guerra e Nova, Manual de Processo
Civil, 2a edição, pág. 259; e Abílio Neto, C.P.C. Anotado, 8a edição,
pág. 364).

A questão a que a factualidade integrante da causa de pedir da
impugnação em apreço nos conduz traduz-se em saber se as aquisições
de bens e serviços destinados ao apetrechamento e manutenção das
salas de jogos da impugnante sobre os quais os respectivos forne-
cedores liquidaram e lhe cobraram I.V.A. gozam da isenção deste
tributo. Isto atendendo a que sobre aquela impende o imposto especial
do no 1 do arto 84o do D.L. no 422/89, de 2.12, sendo que pelo no 2
do preceito ”não será exigível qualquer outra tributação, geral ou
local, relativa ao exercício da actividade referida no número anterior
ou de quaisquer outras ...”.

A solução da questão não se apresenta evidente, como bem ressalta
dos doutos pareceres de fls. 62-103 e 104-113.

Acresce que é mister esclarecer, desde logo, se as operações de
aquisição em causa são internas ou importações, já que o regime
de sujeição passiva no I.V.A. e das isenções se diferencia em função
daquela característica. Só depois de suficientemente caracterizadas
(pela instrução e fixação de prova subjacente) as transmissões de
bens e ou prestação de serviços sobre que incidiu a liquidação im-
pugnada se poderá abordar conscienciosamente a matéria de direito.

De tudo resulta que não se justifica o indeferimento liminar da
petição com o apreciado fundamento da manifesta improcedência
da petição nela deduzida.

Como assim, concedendo-se provimento ao recurso revoga-se o
despacho recorrido, a substituir por outro que não seja de indefe-
rimento liminar por aquele motivo.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal - José de Jesus Costa. — Fui
presente, António Mota Salgado
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Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso contencioso aduaneiro. Pedido de revisão de acto de
indeferimento de isenção de direitos. Acto tácito de inde-
ferimento. Inexistência de acto a rever. Impossibilidade de
existência de acto tácito de indeferimento. Rejeição do re-
curso. Arto 57o, § 4o, do Regulamento do Supremo Tribunal
Administrativo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não existe acto tácito de indeferimento do pedido de re-
visão de um alegado acto que nunca foi proferido.

II — Em consequência, não existe objecto do recurso interposto
do alegado acto tácito, pelo que tal recurso é de rejeitar,
por manifesta ilegalidade.

Recurso n.o 18047. Recorrente: Empresa de Tráfego e Estiva SA;
Recorrido: Subsecretário de Estado Adjunto do Secretário de Es-
tado Adjunto do Ministro das Finanças e do Orçamento; Relator:
EXMo. CONSo. Dr. JESUS COSTA.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I - A Empresa de Tráfego e Estiva, S.A., nos autos devidamente
identificada, interpôs o presente recurso contencioso pedindo a anu-
lação do acto tácito de indeferimento do Subsecretário de Estado
Adjunto do Secretário de Estado Adjunto do Ministério das Finanças
e do Orçamento do pedido de revisão que a recorrente deduzira
do despacho do Secretário de Estado do Orçamento de 26.2.1983
que lhe indeferiu um pedido de isenção de Direitos e Sobretaxa de
Importação que em 22 de Junho de 1982 dirigira ao Ministro das
Finanças e do Plano, ao abrigo do disposto na nota 3 do capítulo 89
da Pauta dos Direitos de Importação e do arto 5o do DL no 271-A/75,
de 31 de Maio, em relação à importação de uma grua flutuante im-
portada dos Estados Unidos da América denominada “Mestre Janota”.

O recurso foi dirigido à 1a Secção deste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, tendo o Ex.mo relator proferido o despacho de fls. 41
e 42, declarando a incompetência daquela Secção, em razão da ma-
téria, e declarando a competência desta Secção de Contencioso
Tributário.

A recorrente interpôs recurso desse despacho para o Pleno da Sec-
ção de Contencioso Administrativo, recurso que não foi admitido,
em virtude de não caber recurso de despachos do relator.

Foram então os autos remetidos a esta Secção de Contencioso
Tributário, em 16.3.1994.

A recorrente imputa ao acto recorrido os vícios de forma e de
violação de lei, este por não observância dos princípios da justiça
e imparcialidade.

Alega, em resumo, o seguinte:
– A coberto do Boletim de Importação no 23 433, de 15.6.1982,

importou dos Estados Unidos da América uma grua flutuante, de-
nominada “Mestre Janota”;

563

– Pediu a isenção de Direitos de Importação e de Sobretaxa para
a respectiva importação, ao abrigo do disposto no no 3 do capítulo 89
da Pauta dos Direitos de Importação e do arto 5o do DL no 271-A/75,
de 31 de Maio;

– Em 28.8.1983, a Direcção-Geral das Alfândegas comunicou à re-
corrente que tal pedido fora indeferido por despacho do Secretário
de Estado para o Orçamento de 26.8.1983;

– A recorrente recorreu desse despacho, mas desistiu da instância
por ter entretanto constatado que o despacho que lhe foi comunicado
era do Subdirector-Geral das Alfândegas;

– Em Agosto de 1984, a Direcção-Geral das Alfândegas enviou
à recorrente um ofício a informá-la de que o seu pedido foi indeferido
por despacho do Subdirector-Geral das Alfândegas e do qual foi in-
terposto, também, em devido tempo, o competente recurso;

– Em 22.10.1992, a recorrente requereu à entidade ora recorrida
a revisão do despacho do Secretário de Estado para o Orçamento
de 26.8.1983, através do requerimento a que se refere o documento
que junta com o no um, considerando que a recorrente, nesta altura,
se encontra em melhores condições de justificar a sua pretensão, pre-
tensão essa que encontra cabal justificação em parecer que junta;

– O presente recurso tem como objecto o acto tácito de indefe-
rimento do Subsecretário de Estado Adjunto do Secretário de Estado
Adjunto do Ministério das Finanças e do Orçamento do referido
pedido da recorrente.

– Este despacho da entidade ora recorrida é, em seu entender,
um novo acto administrativo passível de impugnação contenciosa da-
dos os novos actos constantes do respectivo pedido bem como da
matéria constante do parecer técnico, que ora junta sob o doc. no 3;

– O indeferimento do pedido de isenção de Direitos e de Sobretaxa
teve por base a alegação de que a Direcção-Geral da Indústria emitiu
parecer de que a indústria nacional tinha capacidade técnica para
a execução da grua a importar;

– Por outro lado, não foi respeitado o Despacho Normativo
no 127/79, de 4 de Maio de 1979, publicado no DR, I Série, de 7.6.79,
uma vez que não foi indagada a industrialização ou o valor acres-
centado da indústria nacional concorrente e bem assim a medida
da sua competitividade externa;

– Por estas duas razões, tal despacho de indeferimento está eivado
vício de forma, por insuficiência de fundamentação;

– O despacho ora recorrido está ferido do vício de forma, por in-
suficiência de fundamentação, e ainda do vício de violação de lei,
por inobservância dos princípios da justiça e da imparcialidade, uma
vez que a administração autorizou a importação de uma grua se-
melhante a outra empresa, a Mague;

– Na verdade, o acto recorrido, ao manter o acto revidendo do
Secretário de Estado do Orçamento de 26.8.1983, incorre nos mesmos
vícios deste;

– Ora, este último está ferido dos citados vícios de forma e de
violação de lei.

Na mesma data da interposição do recurso contencioso, foi re-
querido que lhe fosse fixado o efeito suspensivo, ao abrigo do disposto
no arto 130o, no 2, da LPTA, por ter sido prestada caução dos direitos
e sobretaxa em questão, efeito esse que foi fixado por despacho de
7 de Abril de 1994 nos autos apensos.

Após isso, o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o parecer
de que era de rejeitar o recurso, em virtude de o Secretário de Estado
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do Orçamento não ter proferido qualquer despacho que houvesse
de ser revisto pela entidade ora recorrida, pelo que não se formou
acto tácito, visto não haver o dever legal de decidir.

Notificada para se pronunciar sobre o dito parecer, veio a recorrente
dizer a fls. 56 que dele discordava pois que o despacho do Subdi-
rector-Geral das Alfândegas, “praticado por delegação de poderes,
avoca o acto do Senhor Secretário de Estado do Orçamento de 26
de Agosto de 1983, a quem foi formulado o pedido da recorrente”.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre apreciar a questão prévia
de saber se é de rejeitar o recurso, como sustenta o Ex.mo Magistrado
do MoPo. Vejamos, pois.

II – Ora, é de dizer desde já que este Magistrado tem razão.
Na verdade, a recorrente vem pedir a anulação de um acto tácito

de indeferimento do pedido de revisão de um acto do Secretário
de Estado do Orçamento.

Só que, como a própria recorrente afirma no artigo 6o da petição,
com referência ao artigo 5o, o Secretário de Estado do Orçamento
não proferiu nenhum acto, sendo que, embora a Direcção-Geral das
Alfândegas lhe tenha comunicado por ofício de 28.8.1983 que o in-
deferimento do seu pedido fora feito por despacho daquele Secretário
de Estado de 26.8.1983, foi-lhe mais tarde comunicado que afinal
o indeferimento fora da autoria do Subdirector-Geral das Alfândegas.
Por isso é que a recorrente veio a desistir da instância do recurso
contencioso que interpusera contra o pretenso acto do Secretário
de Estado.

Daqui resulta que a entidade recorrida não poderia jamais pro-
nunciar-se pela revisão de um acto que não existia na ordem jurídica.

Em consequência, nunca poderia também formar-se acto tácito de
indeferimento, por inexistência de objecto sobre que incidisse.

Significa isto que não existe acto tácito de indeferimento, pelo que
o presente recurso não tem objecto.

Contra-alega a recorrente que o Subdirector-Geral das Alfândegas
avocou o acto do Secretário de Estado do Orçamento.

Mas a sua ideia não tem qualquer fundamento. Na verdade, o
acto do Subdirector-Geral das Alfândegas não avocou nenhum acto
do Secretário de Estado do Orçamento. Desde logo porque já se
viu que esta entidade afinal não praticou nenhum acto. E depois
não se verificou a alegada “avocação” – que, aliás, não se vê em
que pudesse ter consistido, pois se concebe a avocação de processos
mas não de actos. O que se passou foi que, como a própria recorrente
alega, o acto do Subdirector-Geral das Alfândegas foi praticado por
delegação de poder.

Não tendo existido acto do Secretário de Estado do Orçamento,
não há objecto sobre que pudesse incidir despacho da entidade re-
corrida, pelo que nunca se formou acto tácito de indeferimento.

Não existe, pois, o alegado acto de indeferimento tácito impugnado,
pelo que o presente recurso é manifestamente ilegal e por isso tem
que ser rejeitado, nos termos do disposto no § 4o do arto 57o do
Regulamento do Supremo Tribunal Administrativo.

Termos em que se acorda em rejeitar o recurso.
Custas pela recorrente, com 50 000$00 de taxa de justiça e 40 por

cento de procuradoria.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — José Jesus Costa — Francisco Ro-
drigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Imposto sucessório. Liquidação adicional. Prazo de caduci-
dade. Art.o 111.o e § 3.o do Código da Sisa e do Imposto
Sobre Sucessões e Doações.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Integra erro de facto e não omissão de relacionação a
inclusão de um prédio urbano na relação de bens a que
se refere o art.o 67.o do CSISSD, com indicação da sua
localização, composição, confrontações e números de po-
lícia, mas com indicação errada do respectivo artigo
matricial.

II — Em consequência, o prazo de caducidade da liquidação
adicional é de cinco anos a contar da liquidação a corrigir,
nos termos da primeira parte do § 3.o do art.o 111.o do
CSISSD.

III — Tal prazo conta-se desde a liquidação a corrigir e não
a partir de outra liquidação adicional que porventura
tenha sido efectuada.

Recurso: 18 151. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: António
Ribeiro; Relator: Exm.o Cons.o Dr. Jesus Costa.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I — O representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tri-
butário de 2.a Instância interpôs o presente recurso do acórdão do
referido tribunal de 12.1.1993, a fls. 40 e segs., que negou provimento
ao recurso que a FP interpusera da sentença do 4.o Juízo do Tribunal
Tributário de 1.a Instância do Porto que julgou procedente a im-
pugnação que António Ribeiro, nos autos devidamente identificado,
deduzira contra a liquidação correctiva feita pela Repartição de Fi-
nanças do 1.o Bairro Fiscal do Porto, de imposto sucessório no mon-
tante de 1 065 161$00, no processo de imposto sucessório n.o 145,
instaurado por óbito de António Ribeiro de Sousa, falecido em 1973.

O dito António Ribeiro, na relação de bens do citado processo
n.o 145, relacionou o prédio urbano inscrito na matriz predial res-
pectiva sob o art.o 6 150, com o valor matricial, à data da abertura
da herança, de 697 680$00, mas referiu-o como tendo o art.o matricial
n.o 6 158, com o valor matricial, à mesma data, de 259 200$00. A
Repartição de Finanças efectuou a liquidação, em 1974, com base
no valor matricial correspondente ao do art.o 6158. O dito António
Ribeiro pagou em 1983 o imposto liquidado no montante de
412 866$00. Em 1996 o António Ribeiro requereu que se rectificasse
o erro de indicação do artigo matricial. A Repartição de Finanças,
constatando o erro, efectuou a avaliação do prédio e veio a fazer
uma liquidação correctiva, apurando o valor do tributo no montante
de 1 065 161$00 (descontado o anteriormente pago de 412 866$00),
valor que o António Ribeiro pagou.

A sentença de 1.a instância julgou procedente a impugnação, com
base no disposto no art.o111.o e § 3.o do Código da Sisa e do Imposto
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Sobre Sucessões e Doações, considerando ter havido erro de facto
na relação de bens e terem decorrido mais de cinco anos desde a
liquidação anterior até à liquidação correctiva impugnada e respectiva
notificação.

A Fazenda Pública recorreu para a 2.a Instância, sustentando que
no caso não se verificou erro de facto mas antes omissão de rela-
cionação do prédio inscrito na matriz sob o art.o 6 150 e que por
isso não era aplicável o disposto na 1.a parte do citado § 3.o, sendo
que por isso a caducidade estava sujeita ao prazo geral de vinte anos
previsto no art.o 92.o do CSISSD.

O Tribunal Tributário de 2.a Instância reafirmou o entendimento
da sentença de 1.a instância.

Para tal, teve em consideração a seguinte matéria de facto que
fora dada como provado na 1.a instância e que não foi objecto de
contestação:

«a) Em 17.7.73, faleceu António Ribeiro de Sousa, sem sucessores
legitimários;

b) Por testamento público de 9.3.71, instituiu legatários e herdeiros,
entre eles o impugnante;

c) Dentre os bens deixados em raiz pelo ”de cujus” ao impugnante
figurava o prédio urbano inscrito na matriz da freguesia de Campanhã,
sob o artigo 6 150, de que foi usufrutuária Ilda Vieira de Sousa;

d) Esse prédio foi relacionado pelo impugnante sob a verba 13
da relação de bens do processo de imposto sucessório com a seguinte
composição:

”Prédio urbano com cave, rés-do-chão e 1.o andar, destinado a
habitação e comércio, com os n.os de polícia 184 188 da Rua Matias
de Albuquerque”;

e) Em vez do artigo matricial n.o 6150 que tal prédio tinha e tem,
indicou o artigo 6158;

f) O valor matricial do artigo 6158, à data da abertura da herança,
era de 697 680$00 e o do artigo 6158 era de 259 200$00;

g) No valor tributável dos bens imobiliários considerado para efeito
de liquidação, tomou-se o valor matricial do artigo 6158 de 259 200$00
em vez do de 697 689$00 (fls. 41 do processo respectivo);

h) A liquidação inicial do imposto relativo ao impugnante efec-
tuou-se em 1974, e uma adicional dela em 1975, tendo o processo
passado ao estado de ”Pendente de Usufruto”;

i) Em 21.8.83, faleceu a usufrutuária Ilda Vieira de Sousa, con-
solidando-se o usufruto com a propriedade plena na pessoa do im-
pugnante, relativo ao prédio referido em c);

j) Na relação de bens que o impugnante apresentou na qualidade
de herdeiro do remanescente da herança deixada em legados, voltou
a indicar o prédio urbano identificado em c), repetindo o mesmo
erro ao referir que à composição do prédio (correcta) correspondia
o artigo matricial urbano 6158 (errado);

l) Feita a liquidação do imposto com base nos errados artigo e
valor matricial (mas correcta composição) o impugnante pagou, be-
neficiando do desconto de pronto pagamento, o imposto de 421 866$00
em 1983;

m) Em 1986, o impugnante requereu que se rectificasse o erro
da indicação matricial que vinha desde a relação inicial por forma
a constar do processo que o prédio correctamente individualizado
na composição e número de polícia tinha o art.o 6150 e não o art.o 6158;
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n) Na sequência desse pedido, a Rep. de Finanças abriu o processo
de avaliação n.o 42/86, avaliação que foi feita no declarado âmbito
do art.o 87.o do C.S.I.S.S.D.;

o) O valor definitivo do prédio foi fixado em 1 981 260$00 que
originou a liquidação adicional de 1 065 161$00 (descontando o an-
teriormente pago de 421 866$00) que o impugnante pagou com be-
nefício de desconto em 28.2.90 e para que fora notificado em 21.01.90”.

Inconformada ainda, a FP insiste no entendimento de que se ver-
ficou omissão de relacionação do prédio inscrito sob o art.o 6 150
e rematou as suas conclusões do seguinte modo:

«1.o Na relação de bens apresentada pelo recorrido nos termos
do artigo 67.o, não relacionou o prédio urbano inscrito na matriz
sob o artigo 6150, tendo omitido esse imóvel;

2.o Tratando-se de omissão, verificada está a excepção prevista no
§ 3.o do art.o 111.o, logo, o prazo de caducidade de liquidação do
imposto é o constante no artigo 92.o C.S.I.S.S.D., ou seja, 20 anos;

3.o Sem prescindir:
Não concordamos com o acórdão recorrido, ao dizer que a liqui-

dação ocorreu para além dos cinco anos, de acordo com o artigo 111.o,
§ 3.o, do C.S.I.S.S.D., pois o recorrido foi notificado da liquidação
correctiva em 1986, a menos de 3 anos da que tinha sido efectuada
em 1983, aquando da morte da usufrutuária Ilda;

4.o A liquidação efectuada em 18/1/90 da qual resultou imposto
no montante de 1 471 942$00, não é liquidação adicional, mas sim
liquidação correctiva de 1986, de acordo com o artigo 87.o, § 1.o
C.S.I.S.S.D.;

5.o Em face do exposto, é de concluir pela manutenção da liquidação
correctiva do imposto sucessório efectuada nos termos do artigo 87.o,
§ 1.o do já citado diploma.

Assim, o douto acórdão de que se recorre violou os artigos 30.o,
87.o, § 1.o, 92.o e 111.o, § 3.o, todos do Código da Sisa e do Imposto
Sobre Sucessões e Doações”.

Sem contra-alegações subiram os autos a este STA em 27.4.1994,
onde o Ex.mo Magistrado do M.oP.o emitiu o parecer de que o recurso
não merece provimento, uma vez que o erro de indicação do artigo
matricial do prédio constitui erro de facto e não omissão de rela-
cionação, pelo que é aplicável o preceituado no § 3.o do art.o 111.o
e não o art.o 67.o do CSISSD.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II — 1 — Dispõe o art.o 111.o do Código da Sisa e do Imposto

Sobre as Sucessões e Doações (CSISSD), na redacção do DL
n.o 43 639, de 7.6.1965:

”Quando se verificar que nas liquidações de sisa ou em processo
de liquidação do imposto sobre as sucessões e doações se cometeu
erro de facto ou de direito, ou houve qualquer omissão, de que resultou
prejuízo para o Estado, o chefe da repartição de finanças deverá
repará-lo mediante liquidação adicional».

E o § 3.o do mesmo artigo preceituava:
”A notificação só poderá fazer-se até decorridos cinco anos contados

da liquidação a corrigir, excepto se for por omissão de bens à relação
exigida no art.o 67.o, que então poderá ainda fazer-se posteriormente».

2 — Ora, face aos factos provados e às normas transcritas, a FP
sustenta que no caso vertente se verificou uma omissão na relacionação
do prédio inscrito na matriz sob o art.o 6150 e não um simples erro
na sua relacionação, pelo que a norma aplicável é a da segunda e
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não a da primeira parte do transcrito § 3.o e que por isso a liquidação
adicional ou correctiva — a FP nega que se trate de uma liquidação
adicional e qualifica-a como liquidação correctiva — se poderia fazer
para além do prazo de cinco anos contados da liquidação a corrigir.

Para além disso, a FP sustenta que, mesmo entendendo-se que
no caso não se verificou uma omissão mas sim um erro de facto,
o prazo de cinco anos ainda não tinha sido esgotado.

São estas as questões a decidir.
Vejamos.
II — 1 — Comecemos pela primeira questão.
Pode desde já dizer-se com tal a segurança que a FP não tem

qualquer razão.
Na verdade, apresenta-se bem claro que o impugnante António

Ribeiro apresentou a relação de bens a que se refere o art.o 67.o
do CSISSD e nela incluiu o prédio inscrito na matriz sob o art.o 6 150,
embora o tenha erradamente relacionado como inscrito no art.o 6 158.

O impugnante referiu que se tratava de um prédio urbano composto
de cave, rés-do-chão e 1.o andar, destinado a habitação, sito na Rua
Matias de Albuquerque, n.os 184 a 188. Só que, em vez de lhe atribuir
o artigo matricial n.o 6 150, referiu que se tratava do art.o 6 158.

Ora, quer pela composição do prédio quer pelos n.os de polícia,
a repartição de finanças ficou com todos os elementos para concluir
que a referência ao artigo matricial 6 158 era errada e que o artigo
matricial correspondente ao prédio relacionado era o 6 150. Basta-
va-lhe que tivesse um mínimo de diligência, consultando as matrizes,
para constatar o verdadeiro artigo matricial do prédio.

E a verdade é que os prédios urbanos são descritos na matriz,
para efeito de Contribuição Predial, segundo a sua localização, nomes
e moradas dos respectivos titulares do direito aos rendimentos, de-
signação ou denominação, composição e aplicação e todas as con-
frontações, os números de polícia, se os houver, andares e divisões
e área coberta e descoberta -cfr. arto 142o, § 1o, alínea b), do Código
da Contribuição Predial, aplicável à relação de bens em processo
de liquidação de imposto sucessório ex vi do arto 68o do CSISSD.

A partir daí estava em condições de fixar o correcto valor matricial
do prédio e com base nele efectuar a componente liquidação.

É certo que houve negligência do apresentante da relação de besn.
Mas houve negligência ainda maior da repartição de finanças que
tinha a obrigação de controlar a correcção dos elementos constantes
da relação de bens, face à matriz, tanto mais que o valor a atender
para efeito de liquidação do imposto sucessório é o valor matricial
dos prédios inscritos na matriz, como se extrai do arto 68o do CSISSD.

Só poderia falar-se em omissão se o apresentante da relação de
bens não tivesse feito qualquer referência, tout court, ao prédio urbano
sito na Rua Matias de Albuquerque nos 184 a 188.

Não se vê, assim, como é possível sustentar-se, como o faz a FP,
que a situação vertente não traduz um erro de facto mas antes uma
verdadeira omissão de relacionação do prédio. E o certo é que a
FP limita-se a afirmar que se trata de uma omissão na relacionação
de bens, não apresentando qualquer razão para assim entender.

De concluir é, pois, que se verifica a hipótese da primeira parte
do § 3o do arto 111o do CSISSD -erro de facto na apresentação da
relação de bens.

Improcede, assim, de forma manifesta, o primeiro dos fundamentos
do recurso.
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2 - Vejamos agora a segunda questão suscitada no recurso: a de
ter ou não decorrido o prazo de caducidade.

Também aqui não assiste qualquer razão à FP.
Na verdade, a segunda parte do § 3o do arto 111o citado afirma

expressamente que o prazo de cinco anos se conta a partir da data
da liquidação a corrigir até à notificação da liquidação adicional. Ora,
a liquidação a corrigir foi efectuada em 1974, -tendo sido feita uma
liquidação adicional em 1975; cfr. alínea h) da matéria de facto.

E o impugnante e ora recorrido António Ribeiro só foi notificado
da liquidação adicional questionada no presente recurso em 28.2.1990,
ou seja, muito para além do prazo de cinco anos.

Alega a FP que o recorrido foi notificado da liquidação correctiva
em 1986 e que por isso a notificação da liquidação adicional ou cor-
rectiva de 28.2.1990 se verificou antes do decurso do prazo de cinco
anos. Mas não se vê onde a FP foi buscar a notificação da liquidação
adicional em 1986. Em parte alguma do elenco dos factos considerados
provados se vê que o recorrido António Ribeiro tenha sido notificado
em 1986 de qualquer correcção da liquidação. De qualquer modo,
o certo é que a liquidação a corrigir é a liquidação inicial, ou seja,
a liquidação que foi feita em 1974, com base no erro de indicação
do artigo matricial do prédio, e não a liquidação porventura feita
por virtude da morte da usufrutuária Ilda.

Improcede, pois, também de forma manifesta, o segundo funda-
mento do recurso.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — José de Jesus Costa (Relator) — Er-
nâni Marques da Silva Figueiredo — Francisco Rodrigues Pardal (ven-
cido por entender que a liquidação que está em causa é a relativa
à consolidação do usufruto que foi efectuado em 21.8.83 — 421.866$;
o impugnante ora recorrente por haver erro na indicação do prédio
transmitido que veio a ser avaliado sem contestação em 5.8.86, tendo
o imposto sido debitado em 3.2.90. Assim, nos termos do art. 87,
§ 1 do Código da Sisa, há suspensão pelo que a caducidade não
se verificou). — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Fundamento. Matéria de facto. Incom-
petência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No concernente aos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância a competência do tribunal su-
perior é determinada em função do fundamento do re-
curso respeitar “exclusivamente” a matéria de direito, ou
não.

2 — E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria
controvertida levada às conclusões da alegação do re-



570

curso, pois é precisamente na divergência em relação ao
decidido que o recurso encontra o seu fundamento.

3 — Por conseguinte, incluída questão de facto no objecto
do recurso, o fundamento deste não radica só no campo
de direito, pelo que caberá ao Tribunal Tributário de
2a Instância, e não ao Supremo Tribunal Administrativo,
conhecer de um tal recurso (artos 21, 4, 32o, 1, b), e
41o, 1, a), do ETAF, e arto 167o do CPT).

Recurso no 18.226. Recorrente: SI–Sistemas de Informação, Lda.; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

“SI - Sistemas de Informação, Lda”, dirigiu ao Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa uma petição de impugnação judicial visando,
com base em vício de forma decorrente de alegada ausência de fun-
damentação, a anulação da liquidação da contribuinte industrial, gru-
po A, e juros, respeitante ao exercício de 1987, no valor de
12 704 890$00, e do imposto extraordinário e juros, na importância
de 907 495$00, no total de 13 612 385$00, acto tributário esse praticado
pela Repartição de Finanças de Mem Martins.

Por sentença de 31 de Janeiro de 1994, a impugnação foi julgada
improcedente.

A impugnante não se conformou com o julgado e daí o presente
recurso em cuja alegação está patente o quadro conclusivo de fls. 188
a 190, que se dá aqui como reproduzido, do qual consta o remate
deste teor:

-“. . .o acto de liquidação impugnado está ferido de vício de forma
por falta de fundamentação, pelo que a sentença ora recorrida, ao
não o anular, violou o disposto pelo no 1 do artigo 21o e pelo artigo 82o

do Código de Processo Tributário, e ainda pela alínea a) do artigo 124o

do Código do Procedimento Administrativo”;
- ”Termos em que deve a sentença recorrida ser revogada e subs-

tituída por outra que anule o acto tributário de liquidação por vício
de forma por falta de fundamentação, só assim se fazendo a costumada
Justiça!”.

A Fazenda Pública contra-alegou para sustentar, em conclusão,
que “o recurso improcede devendo ser confirmada a douta sentença
recorrida”.

Por seu turno, o Exmo Magistrado do Ministério Público emitiu
douto parecer, assim finalizado: “deve entender-se que o recurso não
tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, pelo que o
Supremo Tribunal Administrativo será hierarquicamente incompeten-
te para o conhecimento do recurso - artigos 32o, no 1, alínea b),
e 41o, no 1, alínea a), do ETAF, e artigo 167o do Código de Processo
Tributário”.

Ouvida a recorrente sobre esta suscitada questão, pronunciou-se
em sentido desfavorável ao entendimento do Ministério Público, no
que, aliás, foi acompanhada pela recorrida.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Comecemos pela deduzida excepção de incompetência deste Tri-

bunal, questão que, de resto é, de conhecimento oficioso e logra
prioridade de apreciação sobre tudo o mais.
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Pertinentemente, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
(Decreto-Lei no 129/84, de 27 de Abril) dispõe:

- “A Secção de Contencioso Tributário (do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo) apenas conhece da matéria de direito nos processos ini-
cialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância . . .”
(arto 21o, no 4);

- “Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer . . . dos
recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância, com exclusivo fundamento em matéria de direito” [arto 32o,
no 1, alínea b)];

- “Compete ao Tribunal (Tributário de 2a Instância) conhecer . . .
dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, salvo
o disposto na alínea b) do no 1 do arto 32o” [arto 41o, no 1, alínea a)].

O conteúdo dos referenciados e transcritos preceitos foi vertido
no arto 167o do Código de Processo Tributário (CPT), tal como segue:

“Das decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe recurso,
no prazo de oito dias, a interpor . . . para o Tribunal Tributário de
2a Instância, salvo se a matéria for exclusivamente de direito, caso
em que cabe recurso no mesmo prazo para a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo”.

Do patenteado resulta que, no concernente aos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, a competência
do tribunal superior é determinada em função do recurso respeitar
“exclusivamente” a matéria de direito, ou não.

E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria con-
trovertida levada às conclusões da alegação do recurso -onde se fixa
o objecto deste e se delimita o seu âmbito - pois é precisamente
na divergência em relação ao decidido que o recurso encontra o seu
fundamento.

Por outras palavras, a tarefa ditada pela necessidade de, antes do
mais, fixar a medida da jurisdição, ou seja, a competência do tribunal
de recurso em função do “quid disputatum” exposto pelo recorrente
(Ac. STA, de 7-11-1990, Rec. no 12707), terá em vista apurar, apenas,
se o recurso foi interposto “com exclusivo fundamento em matéria
de direito”, ou não, ficando vedada, nesta sede averiguativa, a pro-
núncia acerca do mérito do recurso ou da justeza dos seus funda-
mentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para tanto
competente.

Nestas condições - e como bem esclarece o Ministério Público - “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 Tributário
de 2a Instância, independentemente da eventualidade de, por fim,
este Tribunal, então já julgado competente, vir a concluir que a dis-
cordância sobre a matéria de fáctica ou os factos não provados ale-
gados são irrelevantes para a decisão do recurso, à face da posição
de direito que entenda adequada”.

Em suma, a questão da competência hierárquica - prioritária em
relação a tudo o mais - deve ser decidida abstraindo totalmente da
solução de direito que o tribunal “ad quem” tomaria se fosse
competente.

Posto isto, regressemos à hipótese que nos ocupa.
Do confronto das conclusões da alegação do recurso com a sentença

sob censura, vê-se que a recorrente afronta tal sentença também no
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campo da factualidade que considera pertinente à adequada solução
jurídica.

Concretizando.
Na 10a conclusão do recurso, vem afirmado: “A ausência do co-

nhecimento do relatório de exame à escrita da recorrente (a ser esse
o documento onde constam os hipotéticos fundamentos da decisão)
- consequência directa da não remissão expressa para ele por parte
do autor do acto - não permitiu que aquela ficasse a saber as razões
pelas quais foi decidido liquidar a contribuição industrial-Grupo A,
um imposto extraordinário e os respectivos juros moratórios por um
montante de 13.612.385$00 relativos ao exercício do ano de 1987”.

Tais questões - a da alegada ausência do conhecimento do relatório
e da sua ligação à da apontada não remissão expressa, bem como
a da pretensa falta de conhecimento das razões determinantes da
operada liquidação e a do nexo de causalidade entre esta falta e
aquela ausência - constituem puras questões de facto, já que a sua
resolução não depende da indagação do sentido de qualquer norma
legal, como avisamente alerta o Ministério Público.

E, não tendo a sentença recorrida dado como provados aqueles
factos, instalada está a controvérsia no ponto em evidência, o que
significa que o recurso tem por fundamento também matéria de facto.

Sendo assim, e nos termos das atrás mencionadas disposições legais,
a competência para o conhecimento de um tal recurso - que não
versa ”exclusivamente” matéria de direito - cabe ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância e não a este Supremo Tribunal Administrativo.

Pelo exposto, acorda-se em declarar esta Secção incompetente, em
razão da hierarquia, para o julgamento do presente recurso, sendo
competente, para este efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, com 30 000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Santos Serra (relator) — Francisco
Rodrigues Pardal — Abílio Bordalo. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Processo. Inutilidade superveniente da lide. Inquirição dos tes-
temunhos arrolados.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Se foi dada satisfação administrativamente à pretensão
do contribuinte, a impugnação fica sem objecto, por inu-
tilidade superveniente da lide.

2 — Neste caso, não há que ouvir as testemunhas arroladas
por não haver fundamento e no processo não podem
praticar-se actos inúteis (art. 137 do CPC).

Recurso n.o 18.253 em que são recorrente o Ministério Público e
recorridos Baltazar Artur Matias dos Santos e Fazenda Pública.
Relator, o Exmo Sr. Conso Dr. Rodrigues Pardal.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Baltazar Artur Matias dos Santos, c.f. 800958098, casado, com sede
no lugar e freguesia de Sosa, concelho de Vagos, veio deduzir im-
pugnação judicial da deliberação da Comissão Distrital de Revisão
de Aveiro que fixou o lucro tributável relativo ao ano de 1986 da
contribuição industrial, grupo B, com os fundamentos seguintes:

Tal deliberação só tivera por fundamento as informações oficiais
mas que não foram comunicadas ao contribuinte o qual durante o
ano de 1986 apenas fez compras e vendas alinhadas no documento
no 3.

Faltam as premissas para se recorrer a presunções, deduções, ha-
vendo preterição de formalidades legais.

É um pequeno comerciante de bebidas alcoólicas.
Por outro lado, não tinha possibilidades de fazer grandes vendas,

dado o aparecimento dos hipermercados, originando quebras de
vendas.

O digno representante da Fazenda Pública não respondeu à matéria
da impugnação.

O distinto magistrado do Ministério Público promoveu que se pro-
cedesse à inquirição das testemunhas arroladas.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Aveiro, co-
nheceu logo do pedido (art. 132 do CPT) e julgou a impugnação
improcedente relativamente a 120.482$ por o impugnante não ter
apresentado qualquer reclamação contra a matéria colectável fixada
e extinta perante à quantia de 35.776$, devido a revisão oficiosa.

O distinto magistrado do Ministério Público interpôs recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as conclusões seguintes:

a) Os autos não fornecem ainda todos os elementos necessários
para conhecer do pedido.

b) Tendo-se decidido sem proceder à inquirição das testemunhas
arroladas, sem ordenar a junção da acta da deliberação e, eventual-
mente, a todas as demais diligências que se mostram necessárias,
a douta sentença violou o disposto no art. 40, no 1, e 132 do CPT.

c) Por consequência deve a mesma ser revogada com substituição
por outra que ordene o prosseguimento do processo para produção
de prova e ulteriores termos.

O arguido não recorreu nem contra-alegou, sucedendo o mesmo
com o digno representante da Fazenda Pública.

O Mo Juiz recorrido sustenta a sentença recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) Em 26.2.87, o ora impugnante apresentou a declaração m/3

da contribuição industrial, grupo B, com referência ao exercício de
1986, em que inscreveu um resultado de exploração, e, para efeitos
fiscais, negativo no valor de 286.530$ - cfr. processo administrativo
apenso.

b) No ano anterior, de 1985, o impugnante havia apresentado o
resultado de 150.503$ - cfr. processo administrativo apenso.

c) O chefe da repartição de finanças, perante o valor dito em a)
fixou o lucro tributável, de acordo com o art. 66 do CCI, no montante
de 674.562$ - v. proc. adm. apenso.

d) Contra o lucro fixado em c) reagiu o impugnante, reclamando
nos termos do art. 70 do CCI.
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e) Depois de informado pelos Serviços de Fiscalização Tributária,
a reclamação dita em e) foi em parte procedente pelo chefe da re-
partição de finanças que fixou o lucro tributável, agora, em
481.900$ - cfr. informação oficial de fls. 29.

f) Para chegar ao lucro tributável dito em e), o chefe ou repartição
de finanças partiu do montante de proveitos de 1.727.250$, e de custos
no quantitativo de 1.245.350$, baseando-se na informação dos Serviços
de Fiscalização Tributária referida em e) - cfr. informação oficial
de fls. 29 e processo administrativo apenso.

g) A informação dos Serviços de Fiscalização Tributária dita em
e) e f) aponta como motivos para a alteração do lucro declarado,
especialmente, o verificarem ao proceder ao controlo do movimento
de alguns bens, que nem todas as compras e vendas (que discriminam)
foram registadas no valor de 1.620.000$, e ainda que não havia entrado
como proveito a desoneração do imposto de transacções no montante
de 107.250$ - cfr. Proc. adm. apenso.

h) Como o impugnante não aceitasse a decisão dita em e), subiu
o processo à Comissão a que se refere o art. 72 do CCI, que, por
deliberação unânime, resolveu, por acta de 14.2.89, manter a fixação
do lucro tributável no quantitativo de 481.900$ dito em e) - cfr. Proc.
Adm. e informação oficial de fls. 29.

i) Com base no lucro tributável dito em e) e h) foi liquidado ao
impugnante 144.570$ de contribuição industrial do exercício de 1986
e o correspondente imposto extraordinário de 12.048$, na importância
global de 156.618$ - cfr. informação oficial de fls. 29.

j) Não tendo a impugnante procedido ao pagamento eventual da
liquidação dita i), foi a mesma debitada ao Tesoureiro da Fazenda
Pública no dia 28.2.90 - cfr. informação oficial de fls. 29.

l) No dia 31.1.90, impugnante fez apresentar a petição de impug-
nação judicial relatada em 1.1 - cfr. carimbo de entrada a fls. 2.

m) No dia 3.4.89, o ora impugnante apresentou um pedido de
revisão do lucro tributável dito em e), nos termos do art. 79 do
CCI - cfr. Proc. Adm. apenso.

n) Tal pedido foi-lhe deferido, por despacho de 8.18.91 do Senhor
Director-Geral das Contribuições e Impostos, tendo o lucro tributável
sido fixado em 371.820$ - cfr. proc. adm. apenso.

o) Por registo postal de 25.8.12, o ora impugnante foi notificado
do lucro tributável revisto, dito em n) - cfr. Proc. adm. apenso.

p) O ora impugnante não teve qualquer reacção à notificação dita
em o).

q) Em consequência da revisão dita em u), foi passado título de
anulação a favor do impugnante no valor de 35.776$ - cfr. proc. adm.
apenso.

2. Mostram os autos que o distinto representante do Ministério
Público suscita a questão de o processo não fornece todos os elementos
necessários para conhecer do pedido, pelo que a sentença violou o
disposto nos arts. 40, no 1, e 132 do CPT, pelo que deve ser revogada.

Está provado nos autos que a impugnação deduzida foi contra a
fixação da matéria colectável de 481.900$ pela Comissão Distrital
de Revisão de 14.12.89, sendo-lhe, liquidada a contribuição industrial
correspondente de 144.570$ e 12.048$ de imposto extraordinário ou
o total de 156.618$.

Entretanto, o contribuinte, ao abrigo do art. 79 do CCI, em 3.4.89,
apresentou um pedido de revisão ao director-geral das Contribuições
e Impostos a qual foi deferida, tendo a Comissão Distrital de Revisão,
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por deliberação de 18.11.91, fixado o rendimento colectável de
371.820$, obtendo desse resultado a liquidação de 120.842$ pelo que
houve lugar à passagem do título de anulação de 35.776$, conforme
oficio registado em 25.8.92.

Foi esta situação que o Mo Juiz (art. 663 do CPC) teve em
consideração.

Deste modo, a fixação do rendimento colectável fixada pela Co-
missão de Revisão Distrital de 14.12.89 foi revista, nos termos do
art. 79 do CCI, por deliberações da mesma Comissão de 18.11.91,
tendo o processo administrativo sido apenso ao processo de impug-
nação em 21.9.93 sendo tal junção notificada às partes.

O contribuinte não reagiu contra a matéria colectável fixada nem
impugnou a liquidação da contribuição industrial e do imposto ex-
traordinário correspondentes o que significa que a matéria colectável
fixada se tornou caso resolvido ou caso decidido e a liquidação, por
não ter sido sindicada no prazo legal, tornou-se definitiva.

Daqui resultou que foi dada satisfação, em parte, à pretensão do
contribuinte pelo que a impugnação deduzida contra a primeira fixação
da matéria colectável e correspondente liquidação da contribuição
industrial e imposto extraordinário ficou sem objecto por inutilidade
superveniente da lide (art. 287, alínea e), do CPC).

Quer isto dizer que a sentença recorrida não merece censura pelo
que é de confirmar, não havendo qualquer fundamento para a audição
das testemunhas indicadas, dado que no processo não devem pra-
ticar-se actos inúteis (art. 137 do CPC).

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, confirmar a sentença recorrida.

Não são devidas custas (art. 3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1a.Instância. Questão de
facto. Incompetência.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluída no objecto de recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é este Tribunal incompetente em razão
da hierarquia, sendo então competente o Tribunal Tributário
de 2a.Instância.

Recurso n.o 18.426. Recorrente: Laurindo Dias Nunes; Recorrido:
Fazenda Pública. Relator: EXM.o CONS.o DR. ERNÂNI FI-
GUEIREDO.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com a sentença que julgara improcedente a impug-
nação que deduzira contra as liquidações oficiosas de IVA, nos mon-
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tantes de 714 174$00 e 456 050$00 e juros compensatórios de
301 099$00 e 82 763$00, respectivamente, dos anos de 1990 e 1991,
veio o impugnante Laurindo Dias Nunes recorrer, concluindo a sus-
tentar que a notificação da liquidação da DGCI, remetendo apenas
para o art. 82o do CIVA e não referindo os fundamentos e critérios
utilizados para o cálculo da liquidação, violou o art. 268o/3 da Cons-
tituição e impediu o Rte de fundamentar a reclamação exigível nos
termos do art. 136o/1 do CPT, o qual, por impedir o recurso à im-
pugnação judicial sem prévia reclamação, viola o art. 20o/1 da CR,
sendo que o Rte não chegou a ser notificado nos termos do art. 139o

do CPT.
O EPGAdjunto é de parecer que o tribunal é incompetente em

razão da hierarquia face à afirmação do Rte de que a insuficiência
da fundamentação da notificação da liquidação em causa o impediu
de fundamentar a reclamação exigível nos termos do art. 136o/1
do CPT.

Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar de questão
que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir à incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo M.o P.o (art. 45o-2 do CPTributário).

Na verdade, da conclusão 1.a resulta que a Rte invoca a insuficiência
da fundamentação da notificação da liquidação feita pela DGCI, por
falta de referência aos fundamentos e critérios utilizados para calcular
a liquidação, quando o teor da referida notificação, incluída a fun-
damentação, não consta, minimamente, do probatório da sentença
recorrida.

Desta só consta ter sido o impugnante notificado em 14.9.92, mas
omite-se na peça qualquer referência ao teor da fundamentação que
acompanha a dita notificação.

Sendo que tal enunciação é uma determinação da realidade, per-
tinente ao domínio dos factos que se propõem para conhecimento
no recurso.

Sem que tal determinação seja devidamente fixada, não é possível
ajuizar se a invocada omissão efectivamente se verificou e se, da mesma
resultou o alegado impedimento (conclusão 3a) da Rte de fundamentar
a reclamação exigível nos termos do art. 136o/1 do CPT.

Quanto ao ponto, embora se não tivesse questionado a factualidade
fixada na decisão, através e invocados erros de facto em que aquela
houvesse incorrido, sempre se alinharam afirmações que se preten-
diam atendíveis na formação da situação individual de facto a in-
teressar no sentido jurídico que se intentava fazer vingar no recurso,
o que é suficiente para que se veja instalada no âmbito do objecto
daquele controvérsia a envolver matéria de facto.

O que basta para que se considere que o recurso não tem como
exclusivo fundamento matéria de direito, mas também inclui questão
de facto, pelo que este tribunal é incompetente para o seu conhe-
cimento, nos termos do art. 167o do CPTributário, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que se decide julgar este tribunal incompetente em
razão da hierarquia para conhecimento do recurso.

Custas pelo recorrente, com taxa de justiça em 15 000$00 e pro-
curadoria em 40 %.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Ernâni Figueiredo (Relator) — José
Jesus Costa — Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota
Salgado.
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Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Processo. Incompetência em razão da hierarquia. Questão de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo é incompetente em razão da hierarquia
para conhecer do recurso interposto, per saltum, da sen-
tença do Tribunal Tributário de 1a Instância, quando
não tiver como fundamento exclusivo matéria de direi-
to — artos. 21o, no 4, e 32o, no 1, alínea b), do E.T.A.F.
e 167o do C.P.T.

2 — Envolvem questão de facto discutir no recurso se houve
ou não culpa do oponente no que se refere a sua res-
ponsabilidade pelo pagamento das dívidas exequendas.

Recurso no 18.450, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrido
António Domingues, e do qual foi Relator o Exmo Conso. Dr. Fran-
cisco Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

António Domingues, c.f. no 135 982 952, industrial de construção
civil, residente na Rua dos Combatentes, 53, cave 2, Coimbra, veio
deduzir oposição fiscal instaurada contra António Domingues, Lda,
por dívidas do C.R.S.S. de Coimbra, do Fundo de Desemprego, da
Direcção-Geral de Energia, de I.V.A. e de imposto de circulação,
nos termos e com os fundamentos seguintes:

A executada dedicava-se, fundamentalmente, à realização de em-
preitadas de obras públicas quase exclusivamente para a Câmara Mu-
nicipal de Penacova, Soure, Pampilhosa da Serra, Oliveira do Hospital
e Lousã que de uma maneira geral deixaram de pagar aos empreiteiros.

A execução reverteu contra o oponente para o pagamento da quan-
tia de 488.700$00.

O oponente foi sempre um gestor criterioso e sério.
O estado de falta de bens da executada é absolutamente alheio

à gerência do oponente.
É o oponente parte legítima nos termos do arto 286o, no 1, alínea b),

do C.P.T.
O digno representante da Fazenda Pública, na sua contestação,

manifesta-se pela improcedência da oposição, por a dívida exequenda
dizer respeito ao período decorrido desde Junho de 1980 a Junho
de 1986, não se pondo em causa a qualidade de gerente do oponente,
não sendo aplicável o D.L. 68/87, de 09.02, por ser inovador, não
tendo efeito retroactivo.

O Mmo. Juiz do tribunal tributário de 1a instância de Coimbra
julgou a oposição procedente por o oponente não ter agido com culpa
(arto 13o do C.P.T. e D.L. 68/87, de 09.02).

O digno representante da Fazenda Pública, não se conformando
com tal decisão, interpôs recurso para este Supremo Tribunal, for-
mulando as conclusões seguintes:

1 — A dívida exequenda respeita a dívidas ao Centro Regional
de Segurança Social dos anos de 1983 a 1985.
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2 — Por isso, a responsabilidade do oponente enquanto gerente
da executada é a prevista no arto 13o do D.L. 103/80, de 09.02, não
lhe sendo aplicável o regime instituído pelo artigo único do D.L. 68/87,
de 09.05.

3 — Este preceito não tem efeito retroactivo, dado que tendo na-
tureza inovadora não é interpretativo.

4 — Assim, a responsabilidade resultava de uma presunção de culpa
funcional, presunção esta inilidível.

5 — Mas mesmo que se não entendesse que tal presunção era ini-
lidível, sempre haveria a considerar que ela não foi infirmada, já
que toda a prova produzida o foi no sentido de que o oponente
não tinha agido com inobservância culposa de quaisquer disposições
legais.

6 — A douta decisão recorrida violou assim o arto 13o do
D.L. 103/80, de 09.05.

Termos em que ... deve a sentença recorrida ser revogada e subs-
tituída por outra que julgue improcedente a oposição, com as legais
consequências.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que esta
Secção de Contencioso Tributário é incompetente em razão da hie-
rarquia por o recurso não ter por fundamento exclusivo matéria de
direito, uma vez que apreciar se uma conduta é ou não culposa é
igualmente matéria de facto e o Mmo Juiz recorrido decidiu que
o oponente não agiu com culpa e o recorrente (R) alega que não
foi feita prova que infirme a presença de culpa funcional, designa-
damente não se provando que o oponente não pudesse ter infringido
a obrigação do pagamento do imposto devido.

Ouvidas as partes, só a digna representante da Fazenda Pública
veio declarar que as alegações — pontos 12 e 13 — e respectivas
conclusões não tem por fundamento exclusivo matéria de direito.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1 — A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria

de facto:
a) — Os gerentes da firma António Domingues, Lda, eram António

Domingues e José Luís Domingues;
b) — Em determinado momento, a firma entrou em dificuldades

e deixou mesmo de pagar aos empregados;
c) — As dificuldades da empresa ficaram a dever-se a facto de

as Câmaras não pagarem tempestivamente, antes emitirem umas de-
clarações de dívida que deixaram de ser pagas pela Banca;

c) — Só a Câmara de Penacova, naquela altura, devia-lhe cerca
de 12 ou 13.000 contos, de obras por si feitas;

d) — O António Domingues tinha uma preocupação particular em
pagar o que devia;

e) — Era dos que fazia tudo por tudo para a firma andar para
a frente;

f) — Era um homem sério, só que, como não lhe pagavam, tinha
as suas dificuldades;

g) — A empresa referida trabalhava exclusivamente em obras para
Câmaras Municipais;

h) — Chegou a ter 25 a 30 pessoas, como trabalhadores;
i) — Até haver os problemas com os dinheiros das Câmaras, nunca

houve falta de pagamento ao pessoal;
j) — Foram feitos pagamentos à Segurança Social até certa altura;
k) — Sendo feitos descontos aos funcionários para tal;
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l) — As dívidas por contribuições ao C.R.S.S. de Coimbra dizem
respeito aos anos de 1983 a 1985.

2 — O distinto representante do Ministério Público suscita a ques-
tão da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal
por o recurso não versar exclusivamente matéria de direito, pois o
Mmo Juiz formulou um juízo de facto sobre a matéria de facto dada
como provada, por não existir culpa do oponente pelos delitos fiscais
ocorridos, tendo em conta a figura de sócio de direito e de facto
(de António Domingues).

Por sua vez o R nas alegações de recurso e respectivas conclusões
sustenta posição contrária, afirmando que não foi feita prova que
infirma a presunção de culpa funcional, designadamente não se pro-
vando que o oponente não pudesse ter cumprido a obrigação de pa-
gamento das dívidas exequendas (v. alegações no 12 e 13 e conclusão
no 5).

Ouvidas as partes, só a digna representante da Fazenda Pública
veio declarar que “admite que o recurso, interposto da sentença do
Tribunal Tributário de 1a instância (fls. 79 a 85, designadamente pon-
tos 12 e 13 das alegações e 5 das respectivas conclusões), não tem
por fundamento exclusivamente matéria de direito”.

Com efeito, a sentença recorrida, sem se importar com o período
a que respeitam as dívidas exequendas, decidiu que, embora o opo-
nente tenha exercido a gerência de direito e a gerência de facto,
não lhe foi imputada a título de culpa a obrigação de pagamento
das dívidas exequendas, tendo em conta a prova produzida.

Por seu lado, o R, tendo em conta o período a que respeitam
as dívidas exequendas — ao Centro Regional de Segurança Social
de Coimbra de 1983 a 1985 — alega que a responsabilidade do opo-
nente é a prevista no arto 13o do D.L. 103/80, de 09.05, não lhe
sendo aplicável o regime instituído pelo artigo único do D.L. 86/87,
de 09.02, por isso, tal responsabilidade resultava de uma presunção
de culpa funcional, presunção esta inilidível, mas mesmo que tal pre-
sunção fosse ilidível, sempre haveria a considerar que ela não foi
infirmada já que toda a prova produzida o foi no sentido de que
o oponente não tinha agido com inobservância culposa de quaisquer
disposições legais.

De tudo isto resulta que no presente recurso há que discutir se
houve ou não culpa do oponente no que se refere à sua respon-
sabilidade pelo pagamento das dívidas exequendas, ou se, relativa-
mente ao período a que respeitam, era de discutir se o oponente
podia ou não ser responsabilizado pelo seu pagamento mesmo que
não houvesse culpa.

Todas estas questões envolvem questões de facto, exigem provas
o que significa que se está perante matéria de facto.

Ora, a competência deste S.T.A. — Secção de Contencioso Tri-
butário — para apreciação dos recursos jurisdicionais, interpostos das
decisões dos Tribunais Tributários de 1a Instância, cinge-se apenas
a matéria de direito, ou melhor, tais recursos apenas tem por fun-
damento exclusivo matéria de direito — artos. 21o, no 4, 32o, no 1,
alínea b), do E.T.A.F. e 167o do C.P.T. — constituindo assim excepção
à competência generalizada do Tribunal Tributário de 2a Instância,
ao qual, nos precisos termos do arto 41o, no 1, alínea a) do E.T.A.F.,
compete conhecer “dos recursos de decisão dos Tribunais Tributários
de 1a Instância, salvo o disposto na alínea b) do no 1 do artigo 32o”.
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Assim, tal fundamento factual do recurso importa a incompetência
deste S.T.A. para dele conhecer, cabendo a respectiva competência
ao Tribunal Tributário de 2a Instância (arto 47o, no 3, do C.P.T.)

3 — Nestes termos, acordam em declarar esta Secção de Conten-
cioso Tributário do S.T.A. incompetente em razão da hierarquia para
conhecer do presente recurso (v. artos. 41o, no 3, do C.P.T. e 4o da
L.P.T.A.).

Não são devidas custas.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Prazo.

Doutrina que dimana da decisão:

Na contagem do prazo de 20 dias para a dedução da oposição
à execução fiscal, nos termos do arto 285o do Código de
Processo Tributário, não se incluem os sábados, domingos,
feriados e férias judiciais.

Recurso n.o 18.475. Recorrente: Jorge Folgado Santos; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o despacho liminar que lhe rejeitou a oposição
deduzida contra a execução fiscal movida para cobrança de dívidas
à Segurança Social, no montante de 2 134 491$00, por extempora-
neidade, veio a oponente Jorge Folgado Santos, Lda, recorrer, con-
cluindo a sustentar que, no prazo a que se refere o art. 285o do
CPT, não se incluem sábados, domingos, feriados e férias judiciais,
pelo que foi atempada a entrega da oposição, em 31.12.93, na Re-
partição de Finanças.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso merece provimento,
na medida em que a prática de actos no processo judicial tributário
está sujeita a prazos que se contam nos termos da lei processual
civil (art. 49o/3 do CPT).

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

1) A oponente foi citada para a execução fiscal em 26.11.93;
2) A petição deu entrada em 31.12.93.
Ora bem.
No domínio do Código de Processo Tributário a contagem de prazos

para a prática de actos no processo judicial obedece aos termos do
Código de Processo Civil (art. 49o/3), sendo que nestes termos se
procede ao desconto dos dias referidos, conforme art. 144o/3.
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Não estando o prazo para a dedução da oposição incluído nos
casos enumerados no no 2 do referido art. 49o, é líquido, perante
o texto legal, que o mesmo se conforma com a regra do referido
no 3 do art. 49o. – (cf. CPTCAnotado, p. 535), de ASousa e JPaixão),
na suposição de que, para o efeito, a lei equipara o processo de
execução ao processo judicial.

Suposição que aparece sustentável face às razões deduzidas pelos
referidos autores.

Na verdade, o art. 46o, que estabelece o regime da incompetência
territorial em processo judicial, engloba nas hipóteses contempladas
de arguição, a que respeita ao processo de execução, o que implica
o reconhecimento de que este seja tratado como processo judicial.

Mesmo que, a final, venham a subsistir dúvidas quanto à natureza
substantiva ou adjectiva do acto da proposição da oposição à execução
fiscal, cumprirá guardar a confiança do oponente no prazo mais alar-
gado, extraível de um dos sentidos que a interpretação da lei admita.

Ou, então, surpreender no art. 49o um caso omisso no que respeita
ao prazo em causa, colmantando a lacuna com a aplicação, por ana-
logia, nos termos do art. 10o do CCivil, do regime dos embargos
de terceiro, onde se descontam os referidos dias (art. 144o/3 do CPCi-
vil), por no caso da oposição procederem as razões justificativas da
regulamentação dos embargos, em atenção à similitude dos pro-
cedimentos.

Pelo exposto, a entrega, em 31.12.93, da oposição foi tempestiva,
por serem de descontar ao prazo de 20 dias, iniciado em 27.11.93,
as férias, sábados, domingos e feriados que entretanto ocorreram.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, para que seja substituído por outro, que não
de rejeição da oposição pelo fundamento que serviu ao revogado.

Sem custas.

Lisboa, 95-3-2. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo-Rela-
tor — José de Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Fundamentos. Convite para a re-
gularização da situação debitória.

Doutrina que dimana da decisão:

O convite para a regularização da situação debitória, formu-
lado pela exequente Segurança Social, não constitui fun-
damento de oposição à execução fiscal, nem facto super-
veniente atendível como termo inicial do prazo para deduzir
o procedimento.
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Recurso n.o 18 539. Recorrente: PROJUVENTUDE — Sociedade de
Promoção do Ensino, Lda.; Recorrido: Fazenda Pública; Relator:
EXMo. CONSo. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a decisão do Tribunal Tributário de 2a Instância
que lhe negara provimento ao recurso interposto do despacho liminar
que lhe rejeitara a oposição contra a execução movida pelo Centro
Regional de Segurança Social de Lisboa para cobrança de
86 494 946$00, de contribuições e juros, relativas aos meses de Outubro
de 1986 a Maio de 1990, veio a oponente Projuventude — Sociedade
de Promoções do Ensino, Lda, recorrer, concluindo a sustentar:

– que, dado o conteúdo do ofício da exequente recebido em 28.1.91,
que apresentava diferentes soluções para a regularização da dívida
exequenda, ao abrigo de “orientações em vigor”, sendo que a dívida
constante do ofício era substancialmente inferior à exequenda, re-
tirando razão ao título executivo e anulando-o, o dito recebimento
deve ser tido como facto superveniente, para os fins da al. b) do
arto 175o do CPCImpostos, do que resulta ser tempestiva a oposição;

– que as referidas novas soluções para a regularização da dívida
e diferença de valores constituiriam fundamento de oposição do
art. 176o/e) do CPCI, o da anulação, pelo menos parcial, da dívida
exequenda e também da al. c) do mesmo artigo, o da falsidade do
título executivo, e também o da al. g), por se verificar facto mo-
dificativo, documentalmente provado.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso não merece provimento.
A decisão recorrida deu a oposição por entrada fora do prazo,

de 10 dias, contados da citação e negou que o facto invocado pela
Rte – o convite ao executado para uma reunião onde se discutiriam
soluções para o pagamento da dívida – pudesse conduzir à extinção
da execução ou constituir facto modificativo da obrigação exequenda
ou da sua força executiva, quando muito fundamento da suspensão
da execução, terminado por decidir ser inadmissível o prosseguimento
da oposição, por falta de fundamento viável.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

– Em 4 de Outubro de 1990 foi instaurado, no 4o Juízo do Tribunal
Tributário de Lisboa, a execução aqui apensa contra a recorrente
por dívidas ao C.R.S.S. de Lisboa, no montante de 86.494$00, relativa
aos meses de Out. de 1986 a Maio de 1990.

– Em 7.XII.90 foi enviada à recorrente – oponente carta registada
com aviso de recepção para a sua citação, a qual foi feita nos seguintes
termos: “Nos termos do disposto no arto. 238-A do C.P.Civil, fica
por este meio citado Projuventude — Soc. Promoção do Ensino, Lda.
com sede na rua Cidade de Nova Lisboa, no. 9, Lisboa, para no prazo
de 10 dias, contados da assinatura do aviso de recepção, pagar na
Tesouraria da Fazenda Pública deste Tribunal, com guias que deve
pedir na Secretaria a quantia de 86.494.496$00 proveniente de dívida
ao C.R.S.S. de Lisboa dos meses de 1986 a 1990, sob pena de penhora
nos seus bens.

– A recorrente assinou esse aviso de recepção em 10.XII.90 — vd
fls 6 e 7 da execução apensa.
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– Datado de 24.1.91 o C.R.S.S. de Lisboa enviou à executada –
oponente o ofício de fls. 3 dos autos onde se lê “1. Os lançamentos
na conta-corrente acusam, até 31.7.90 um saldo devedor de contri-
buições de 67.933.110$00 (valor sujeito a correcção) a que acrescem
os respectivos juros de mora. . . 2. Assim, a fim de regularizar o débito
atrás indicado e o vencido posteriormente àquela data deverá con-
tactar os serviços deste Centro. . . no dia 7.2.91, às 11 horas, onde
lhe serão indicadas diferentes soluções para a regularização do débito
em custas”.

– A oposição deu entrada no Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa em 8.2.91.

Ambas as questões propostas pela Rte têm como suporte de facto
o convite que lhe foi endereçado pela exequente e recebido a 28.1.91,
para que regularizasse a sua situação de devedora perante aquela
entidade, sendo que a base de ambas é a de que do teor do convite
decorreriam fundamentos viáveis para a oposição, dos do art. 176o

do CPCI.
Isto porque o facto superveniente, relevante para que a partir dele

se abra prazo para a oposição, há-de referir-se a pelo menos um
dos fundamentos da oposição aludidos.

Para além de outras que não vem minimamente ao caso (“ile-
galidade em abstracto” e duplicação de colecta”), a oposição à exe-
cução fiscal acolhe pretensões que visam “paralizar a eficácia do título
executivo com base em fundamentos supervenientes ou de ordem
formal ou processual. . .” (cf. Alberto Xavier, Conceito (. . .), p. 594,
devidamente enumerados nas várias alíneas do art. 176o do CPCI).

Ora, na espécie, a invocação de um simples convite para regularizar
a situação debitória, em que se inscreve um saldo devedor, sujeito
a correcção, diferente, eventualmente, do que consta dos títulos exe-
cutivos, não enquadra qualquer dos referidos fundamentos das alí-
neas e), c) e g) do art. 176o.

O que, nuclearmente, a Rte aduz é o convite da credora exequente
para a regularização das suas dívidas perante ela, o que manifes-
tamente deixa intocada a eficácia do título executivo que baseia o
procedimento, quer nas vertentes enunciadas (falsidade, anulabilidade
ou modificabilidade), quer em quaisquer outras.

O facto alegado inscreve-se num relacionamento extraprocessual
entre credor e devedor, propiciado por preceitos legais, como os dos
arts. 7o a 10o do DL 52/88, de 19.2, que não contende com aquela
dita eficácia.

Porventura, nem influirá o prosseguimento da instância, que se
suspende, todavia, por exemplo, perante a prova da autorização do
pagamento em prestações (art. 15o do referido diploma).

Por isso, a invocação da Rte não se enquadra nos fundamentos
admitidos pela lei, motivo porque correctamente foi a oposição re-
jeitada, como decidiu o tribunal recorrido.

E não se reporta a facto superveniente que sirva de termo inicial
do prazo de oposição, por que em tudo decai a pretensão da Rte.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 70 %.

Lisboa, 2-3-95. — Ernâni Figueiredo (Relator) — Jesus Cos-
ta — Abílio Bordalo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

IVA e imposto especial incidente sobre a actividade de jogos.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O imposto sobre valor acrescentado não é devido pelo
exercício de determinada actividade, mas sim pelo con-
sumo de bens.

2 — Não se encontra abrangido no imposto especial devido
pelas empresas que exercitam a actividade de jogo no
tocante à importação de bens, uma vez que o objecto
social das empresas não se exercita neste campo.

Recurso n.o 18.575, em que são Recorrente Sociedade Figueira-Praia,
S.A. e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o
Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

A Sociedade Figueira-Praia, SA, com sede na Rua Dr. Calado,
n.o 1, na Figueira da Foz, recorre da sentença do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Coimbra que julgou improcedente a presente im-
pugnação judicial contra liquidação de I.V.A. pela aquisição de bens
e serviços destinados a apetrechamento, manutenção, funcionamento
e exploração das Salas de Jogos que fazem parte da Concessão de
Exploração de Jogos de Fortuna ou Azar da Zona de Jogo Permanente
da Figueira da Foz, de que a impugnante é concessionária.

Da atinente alegação extrai as seguintes conclusões:
1. A actividade de que a recorrente é concessionária dos jogos

de fortuna ou azar, nas várias modalidades previstas na Lei do Jogo,
não pode ser exercida sem o concurso dos vários elementos (bens)
que integram tais jogos e que constituem o diversificado equipamento
dos mesmos;

2. Deste modo e para o efeito, a recorrente tem de adquirir os
bens e serviços que fazem parte integrante ou estão afectos ao exercício
da actividade do jogo;

3. Assim, o regime fiscal da actividade de jogo tem, necessariamente,
que ser uno e indivisível, na incidência sobre o todo, ou seja, sobre
os jogos e cumulativamente sobre o equipamento (bens) e serviços
que os integram ou que lhes estão afectos;

4. Esse regime fiscal é o da tributação num imposto único e especial,
nos termos do artigo 84o da Lei do Jogo (Dec.Lei 422/89, de
2/Dezembro);

5. Em reforço e como garantia desta tributação única, o n.o 2 daquele
artigo 84o preceitua, em forma peremptória e terminante, a isenção
da actividade do jogo de qualquer outra tributação geral ou local;

6. Nesta conformidade e na lógica da indivisibilidade do todo cons-
tituído pelos jogos e pelos respectivos equipamentos (bens) ou serviços
que os integram ou que lhes estão afectos, estes são, necessariamente
e do mesmo modo, abrangidos por aquele mesmo imposto único e
especial do jogo e beneficiam da correlativa isenção de qualquer outra
tributação geral ou local;
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7. A transmissão de tais bens e serviços está, assim, isenta de imposto
de IVA;

8. Tal isenção, além de resultar claramente de tudo quanto fica
exposto, está também expressa no n.o 33 do artigo 1o do CIVA;

9. Desta forma, a aquisição pela recorrente dos bens a que se
refere a impugnação judicial deste processo está isenta de IVA;

10. E, consequentemente, foram indevidos a liquidação e o pa-
gamento de IVA constantes dos autos;

11. Por todo o exposto, verifica-se, contra o decidido pela sentença
recorrida, manifesta procedência da pretensão constante da impug-
nação judicial deduzida pela recorrente;

12. Julgando em contrário, a sentença recorrido violou o disposto:
- no artigo 84o, 1, 2 e 4 da Lei do Jogo (D.L. n.o 422/89, de

2/Dezembro);
- no artigo 9o, n.o 32 (parte final) e n.o 33 do CIVA;
13. Nestes termos, deve o presente recurso ser julgado procedente

com a consequente revogação da sentença recorrida e a procedência
da impugnação deduzida pela ora recorrente.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, sendo o
Exm.o PGA de parecer que a sentença recorrida fez correcta inter-
pretação e aplicação da lei, seguindo, aliás, jurisprudência pacífica
da Secção, a qual, pela sua bondade, é de manter. E assim, o recurso
não merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A instância considerou provados os seguintes FACTOS:
- A impugnante esteve colectada pela respectiva Repartição de

Finanças em contribuição industrial, segundo o sistema do grupo A,
até à entrada em vigor do Código do IRC;

- Altura a partir da qual ficou sujeita às regras de tributação daquele
imposto, pelo exercício das seguintes actividades: Actividade Principal
- Zona de Jogo da Figueira da Foz; outras actividades - Indústria
Hoteleira e similares, cinema , espectáculos e outras;

- Pelo exercício da primeira daquelas actividades a impugnante
gozava de isenção de contribuição industrial nos termos da alínea a)
do art.o 15o do revogado Código da Contribuição Industrial;

- Actualmente, a impugnante não está sujeita à tributação dos ren-
dimentos directamente resultantes do exercício da respectiva activi-
dade, conforme dispõe o art.o 6o do Código do Imposto Sobre os
Rendimentos das Pessoas Colectivas;

- O exercício de tal actividade esteve sujeito ao pagamento de im-
posto especial a que a refere, nomeadamente, o D.L. 48942, de 18.03.69
e, presentemente, pelo DL n.o 422/89, de 2.12, que revogou parcial-
mente aquele;

- Sendo enunciado de tais diplomas que, pelo exercício da actividade
concessionária, não lhe será exigível qualquer outra tributação geral
ou local (art.o 34o e n.o 2 do art.o 84o, respectivamente);

- Relativamente ao Imposto Sobre o Valor Acrescentado, a im-
pugnante apresentou, na respectiva repartição, a declaração de registo
referida no art.o 2o do DL n.o 394-A/84, de 26.12;

- Na qual indicou exercer as actividades antes aludidas, declarando
que efectuava transmissões de bens e ou serviços prestados que con-
feriam direito à dedução;

- A impugnante ficou enquadrada no regime de tributação normal
de periodicidade mensal com direito a dedução pelo total das suas
actividades;
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- Em resultado da declaração de alterações apresentada em 03.02.88,
a impugnante continuou a ser sujeito passivo do IVA no regime an-
teriormente referido, mas apenas em parte das suas actividades;

- Tal situação ainda se verificava em 8.3.1994 e continuaria até
01.12.94, por opção de sujeito passivo, conforme declaração apre-
sentada em 80.12.07;

- O imposto impugnado, como se constata dos documentos juntos
à impugnação, respeita a diversas aquisições de bens e serviços des-
tinados ao funcionamento e exploração da sala de jogo;

- Foi liquidado e cobrado imposto sobre o valor acrescentado de
facturas emitidas por entidades que, no período a que os autos aludem
e o petitório se reporta, prestaram serviços ou forneceram materiais
indispensáveis ao apetrechamento e à respectiva manutenção das salas
de jogo;

- Que integram os documentos juntos aos autos, considerados in-
tegralmente reproduzidos.

A questão a apreciar no presente recurso jurisdicional traduz-se
em saber se a Rec. está, ou não, isenta de IVA relativamente a bens
adquiridos para o exercício de actividade de exploração de zona de
jogo, de que é concessionária.

Há muito que é jurisprudência pacífica deste Supremo que o im-
posto especial sobre a actividade do jogo não abrange a aquisição
de bens destinados ao exercício desta mesma actividade - cfr. Acórdãos
de 11.X.89 e de 31.X.89, in Apêndice ao Diário da República (Adua-
neiro) de 22.11.90, págs. 302-307 e 360-365, respectivamente, de
16.III.94 - Rec. 17326, 26.X.94 - rec. 16658, 21.XII.94 rec. 18570 e
de 1/II/1995 - rec. 18577.

Na verdade e como se lê neste último acórdão (que seguiremos
de perto, quando não transcrevemos), a exploração da actividade de
jogo está sujeita a um regime especial - artigos 34o do DL n.o 48912,
de 18.III.1960, e 84o do D.L. n.o 422/89, de 2.XII - imposto único
e especial sobre a actividade de jogo -, excluindo qualquer outra tri-
butação, geral ou local, relativamente à mesma actividade.

Trata-se, assim, de um imposto especial - por contraposição aos
impostos sobre o rendimento (IRS e IRC) - uma vez que tributa
um determinado rendimento, justamente o exercício da actividade
de exploração do jogo.

O IVA não é um imposto sobre o rendimento, antes sobre o con-
sumo ou a despesa, do qual nem o Estado se encontra isento.

Mas, assim sendo, a referida aquisição de bens não está isenta
ou não sujeita a IVA, já que se não refere ao próprio exercício daquela
actividade, mas à aquisição de bens situada a montante desta.

E tanto assim é que ali teve necessidade de consagrar isenções
de outros tributos, o que seria despropositado se correcta a inter-
pretação que a Rect. faz do artigo 84o do DL 422/89: exclusão de
qualquer outra tributação para além do referido imposto especial.

Esta diz unicamente respeito ao próprio exercício da actividade
de exploração de jogo.

Donde a isenção de sisa quanto à aquisição dos prédios indispen-
sáveis ao cumprimento das obrigações assumidas no contrato de con-
cessão; de contribuição autárquica quanto aos prédios que estejam
afectos ao sobredito exercício; e de taxas devidas por alvarás e licenças
municipais relativas às obrigações contratuais (cfr. artigos 92o e 93o

do invocado DL n.o 422/89).
Daí, ainda, a isenção de IVA relativamente a ”todos as actividades

sujeitas a impostos especiais sobre o jogo” - artigo 9o, n.o 32o, in
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fine, do C.I.V.A., disposição que não aproveita à Ret. quanto à falada
aquisição de bens pois que se refere à própria actividade de exploração
de jogo em si e não àquela aquisição.

Como lhe não aproveita o disposto no n.o 33 do mesmo artigo,
por não haver lugar à dedução, à mingua do respectivo condicio-
nalismo legal - artigo 19o do C.I.V.A.

Destarte, improcedem todas as conclusões de recurso.
Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se

a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 70%.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Carlos Alberto Horta do Valle — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, Mota Salgado.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição. Liquidação do IRS fora do prazo. Notificação.
Quando são devidos juros de mora. Mudança de residência.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Quando a liquidação do IRS é efectuada fora do prazo
normal, é notificado ao sujeito passivo através de carta
registada, enviada para residência constante do registo
individual.

2 — O contribuinte tem de comunicar à Administração fiscal
a mudança do seu regime fiscal no prazo de 10 dias
(art. 70, no 1 do CPT).

3 — A falta de comunicação para o seu actual domicílio não
é oponível à Administração fiscal, mas sim ao próprio
contribuinte.

4 — A notificação tem de considerar-se efectuada no terceiro
dia útil posterior ao registo da carta enviada para o do-
mínio do contribuinte do registo individual.

5 — Os juros de mora contam-se decorrido que seja o mês
do pagamento voluntário.

Recurso n.o 18.614, em que é Recorrente a Fazenda Pública, Recorrido
Manuel Jorge Travanca da Costa, em que foi Relator o Ex.mo Cons.o
Dr. Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Manuel Jorge Travanca da Costa, c.f. 162 601 263, residente na
Travessa Zé Carlos, v. Nogueira, Silveira, 2560 Torres Vedras, veio
requerer, ao abrigo do art. 286 do CPT, que lhe sejam deduzidas
as despesas referentes ao Proc. n.o 3905-93/1002996, por não ter sido
notificado do imposto do rendimento sobre as pessoas singulares (IRS)
relativo ao ano de 1990, durante o ano de 1991 e em 8.4.92 foi feita
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a alteração da morada de Oeiras para Torres Vedras, não havendo
intenção de lesar os Serviços Fiscais.

O digno representante da Fazenda Pública, na sua resposta, ma-
nifesta-se pela improcedência da oposição.

A digna representante do Ministério Público é de parecer que a
oposição merece provimento por o contribuinte não ter sido notificado
para beneficiar do período de cobrança voluntária do imposto referido
no art. 97.o do CIRS.

A Mma Juíza do Tribunal Tributário de 1a Instância julgou a opo-
sição procedente por não haver mora, dado que o contribuinte não
fora notificado por carta registada com aviso de recepção como de-
termina o art. 65o, no 1, do CPT - v. art. 64, no 1 do CPT e 805,
no 1, alínea c), do Cod. Civ.

A digna representante da Fazenda Pública não conformando com
tal sentença, interpôs recurso este Supremo Tribunal, formulando
as conclusões seguintes:

1. O oponente nos autos supra não se considera responsável pelas
custas e juros de mora relativos ao IRS/90, por não ter sido notificado
para o pagamento do imposto.

2. Resulta dos autos que o mesmo foi notificado em 9.3.92, tendo
a carta registada sido devolvida em 25 do mesmo mês, com a indicação
”não reclamada”.

3. O oponente violou o disposto no no 2 do art. 8 do D.L. 463/79,
de 30-11, pois não comunicou dentro do prazo de 30 dias a alteração
do seu domicílio fiscal.

4. ”Se o interessado se recusar a receber a notificação, a validade
do acto não é afectada, podendo tal acto ser executado já que, nesta
situação, o que releva é que o interessado tenha sido a possibilidade
do conhecimento do acto em causa”. (E. FORSTH-OFF)

5. A notificação foi regularmente efectuada nos termos do art. 139o

do CIRS, conjugado com o art. 65o, no 2 do CPT.
6. A declaração judicial de inexequibilidade de juros de mora e

custas não é fundamento de oposição mas antes um incidente da
própria oposição.

7. O fundamento da alínea h) do art. 286o do CPT combinado
com o no 2 do art. 291o do CPT, exige a junção à petição inicial
de documento probatório.

8. A lei não distingue entre factos positivos e negativos para efeitos
da mesma prova.

9. A lei não admite qualquer forma de suprimento dessa falta
probatória.

10. Acórdão desse Tribunal de 28.5.69 ”o disposto no (hoje) no 2
do art. 291 do CPT, obsta a toda a indagação que não resulta de
documentos imediatamente juntos”.

11. A p. i. deveria ter sido liminarmente rejeitada pelas razões
apontadas em 6 e 7 nas conclusões.

12. Ao não julgar improcedente a oposição ou não a tendo pre-
viamente rejeitado liminarmente a douta sentença ora recorrente vio-
lou o disposto no no 2 do art. 291 do CPT.

Nestes termos, deve ser julgado procedente o presente recurso,
com as consequências legais.

O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal é de parecer que o recurso não tem por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, por não estar provado que o oponente
tenha alterado o seu domicílio fiscal 30 dias antes de comunicar o
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seu domicílio fiscal, nem é formulado qualquer juízo nesse sentido
a partir da matéria de facto fixada, apenas se considerando, expres-
samente que não se provou que, no período de 9.3.92 a 8.4.92, tivesse
residência habitual no local habitual na carta enviada pela Admi-
nistração fiscal, o que significa que este Supremo Tribunal é incom-
petente hierarquicamente para conhecimento do recurso.

Ouvidas as partes sobre a questão suscitada pelo distinto magistrado
do Ministério Público, só a digna representante da Fazenda Pública
veio dizer que o recurso tinha por fundamento exclusivamente matéria
de direito, por a menção da oponente ter violado o art. 8o, no 2
do D.L. 463/79, de 30/11, pois não comunicou dentro do prazo de
30 dias a alteração do domicílio ser absolutamente secundária face
ao real fundamento do recurso pois este consiste em a oposição não
dever ter sido considerada procedente, devendo ter sido rejeitada
liminarmente por não se apoiar em qualquer dos fundamentos do
art. 286 do CPT, dado que o oponente não poderia ter utilizado
o processo de oposição para a apreciação da questão de saber se
eram ou não devidos juros de mora liquidados no processo executivo.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) O Estado (FP) instaurou, em 2.3.93, contra o ora oponente

a execução fiscal no 3905/93, a correr termos na 2a Repartição de
Finanças de Torres Vedras, para cobrança coerciva do IRS, com re-
ferência ao ano de 1990, no montante de 42.472$00, acrescido de
juros de mora - v. informação de fls. 14 e certidão de relaxe de fls. 5.

b) O oponente foi citado para os termos da execução, nos termos
do art. 275o do CPT, através de ofício expedido em 16-3-92 - v. in-
formação de fls. 14 e doc. de fls. 6.

c) O oponente foi notificado da liquidação do imposto nos termos
do art. 97o do CIRS, através de carta registada (sem aviso de recepção),
enviada em 9.3.92, tendo a mesma sido devolvida em 25-3-92, com
as anotações escritas de ”não reclamada” e ”retirado” - v. informação
de fls. 14 e doc. de fls. 10.

d) A notificação da liquidação a que se reporta a alínea c) foi
enviada para a Rua Porto Alegre, no 16, 6o Esq. 2780 Oeiras - v.
informação de fls. 14 e doc. de fls. 10.

f) Não há a alínea e) na sentença. O oponente requereu a alteração
do seu domicílio fiscal de Oeiras para Torres Vedras, em 8-4-92 - v.
doc. de fls. 8.

g) No processo de execução fiscal não foi efectuada penhora, nem
o oponente foi citado pessoalmente para os termos da execução nos
termos do art. 277o no 2 do CPT - v. informação de fls. 6.

h) O oponente efectuou o pagamento da dívida de imposto, no
processo de execução fiscal - doc. de fls. 4.

2. Mostram os autos que o primeiro problema a apreciar é a questão
da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal,
por o recurso não versar exclusivamente matéria de direito.

O distinto magistrado do Ministério Público, por o R. ter alegado
que o oponente violara o art. 8o, no 2 do D.L. 463/79, de 30.11,
pois não comunicara a alteração do seu domicílio fiscal dentro do
prazo de 30 dias e a sentença recorrida não deu como provado tal
facto, nem é formulado qualquer juízo nesse sentido a partir da matéria
fixada, apenas se considerando, expressamente, que não se provou
que, no período de 9-3-92 a 8-4-92, o oponente tivesse residência
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habitual no local indicado na carta enviada pela Administração Fiscal
(mas sem que se tenha provado o contrário), considera que, inde-
pendentemente da necessidade de apuramento de tais factos para
a decisão de recurso, deve entender-se de tais factos para a decisão
de recurso, deve entender-se que o recurso não tem por fundamento
exclusivamente matéria de direito.

A digna Representante da Fazenda Pública entende que o recurso
versa exclusivamente matéria de direito por a questão a discutir não
ser fundamento de oposição, isto é, saber se são ou não devidos
juros de mora liquidados no processo executivo e não se poder apoiar
em qualquer dos fundamentos do art. 286 do CPT.

Com efeito, o oponente refere, na petição inicial, que no ano de
1991 não recebera qualquer aviso de pagamento e que, em 8-4-92,
foi feita a alteração da morada fiscal de Oeiras para Torres Vedras.

A sentença recorrida deu como provado - supra no 1, alínea c) que
o oponente foi notificado da liquidação (art. 87 do CIRS) por carta
registada (sem aviso de recepção) enviada em 9-3-92, tendo a mesma
sido devolvida, em 25-3-92, com as anotações escritas de ”não re-
clamada” e ”retirado”.

A Ma Juíza recorrida decidiu que a liquidação do imposto em causa,
porque notificada por simples carta registada, não produzira quaisquer
efeitos em relação ao oponente (arts. 64o no 1, 65o no 1 e 66o no 1,
do CPT), resultando da factualidade apurada que o ponente pagou
a dívida relativa ao imposto logo que foi interpretado judicialmente
(leia-se citado), não lhe sendo exigíveis quaisquer juros de mora
(arts. 277o, no 2 e 246o no 3 do CPT).

A recorrente (R) alega que o oponente foi notifiado em 9.3.92
e que, como ele próprio declara, alterou o domicílio fiscal, em 8-4-92,
de Oeiras para Torres Vedras.

Sobre estes factos não há discrepância.
A divergência começa quando a R. diz que o oponente foi notificado

em 9-3-92 através de carta registada a qual foi devolvida em 25-3-92
com as anotações de ”não reclamado” e ”retirado”.

A Mma Juíza a quo decidiu que a liquidação do imposto em causa,
porque notificada por simples carta registada não produziu quaisquer
efeitos em relação ao oponente - arts. 64o no 1, 65o no 1 e 66o no 1
do CPT - não podendo, consequentemente, aquela valer como ”in-
terpelação extrajudicial” para efeitos do cumprimento da obrigação
tilutária.

Portanto, a questão fundamental a discutir, neste recurso, é a de
saber se a notificação da liquidação através de carta registada é válida
(arts. 97o e 139o, no 3 do CIRS e 65o no 2 do CPT), tendo produzido
efeitos no que respeita à cobrança voluntária (arts. 90, 97 e 103 do
CIRS), decorrido a qual começam a contar-se juros de mora (arts. 103
do CIRS e 109 no 1 do CPT), como pretende a R ou os juros de
mora só seriam exigíveis a partir da notificação do contribuinte através
de carta registada - ou de interpelação judicial (leia-se cita-
ção - art. 205o no 2, alínea c), do Cod. Civ.) ou tendo pago o imposto
no prazo para deduzir a oposição - arts. 277 no 2 e 246 no 3 do
CPT - nenhuns juros lhe podem ser exigidos, como decidiu a Mma

Juíza.
Portanto, a questão a decidir é a de saber quando se verifica o

pagamento voluntário do IRS do oponente relativo a 1990 e quando
se começam a contar os juros de mora e se a notificação por carta
registada é relevante.

Trata-se de questão de direito e não há matéria de facto a discutir.
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A circunstância da Fazenda Pública alegar que o oponente violou
o disposto no no 2 do art. 8o do DL 433/79, de 30-11, por não ter
comunicado dentro do prazo de 30 dias, a alteração do seu domicílio
fiscal, não exige a discussão de matéria de facto, uma vez que é
a própria oponente que declara e a sentença dá como provado - que,
em 8-4-92, foi feita alteração da morada fiscal do contribuinte, de
Oeiras para Torres Vedras.

Tudo isto significa que o recurso não tem por fundamento matéria
de facto, versando apenas matéria de direito.

Deste modo, a questão de incompetência suscitada pelo distinto
magistrado do Ministério Público não pode alcançar êxito.

3. Urge discutir, quando se verificou a notificação da liquidação
do IRS para se abrir o prazo de cobrança voluntária e, consequen-
temente, se o pagamento voluntário não for efectuado, desde quando
começam a vencer-se juros de mora.

No caso sub judice o IRS diz respeito ao ano de 1990 e é do
montante de 42.272$00.

Ao oponente foi enviada carta registada, notificando-o da liquidação
(art. 97 do CIRS) em 9-3-92, dirigida à R. Porto Alegre, 16, 6o Esq.,
Oeiras, tendo sido devolvida, em 25-3-93, com as anotações escritas
de ”não reclamado” e ”retirado”.

O oponente requereu a alteração do seu domicílio fiscal de Oeiras
para Torres Vedras, em 8-4-92.

A Repartição de Finanças de Torres Vedras instaurou a execução
fiscal em 2-3-93 e o executado foi notificado, nos termos do art. 275o

do CPT, por ofício expedido em 16-3-93, tendo efectuado o pagamento
do imposto em 7-4-93, e nesta data requerido, ao abrigo do art. 286o

do CPT, que lhe fossem deduzidas as despesas do processo ou seja
os juros de mora devidos a partir de Abril de 1992 - e as custas da
execução.

Destes elementos provados na sentença - supra no 1 - resulta para
o contribuinte foi notificado por carta registada para o domicílio que
constava do registo individual do sujeito passivo (art. 140 do
CIRS) - que era em Oeiras.

O oponente, em 8-4-92, fez a alteração de morada do contribuinte
de Oeiras para Torres Vedras.

Daqui resulta que, quando foi efectuada a notificação do contri-
buinte para efectuar o pagamento, ainda este não tinha alterado a
sua morada.

E foi ”esta circunstância - como ele próprio refere na petição ini-
cial que pode ter contribuído para a não recepção de qualquer aviso
de pagamento”.

Com efeito, a certidão de relaxe já contém a actual morada do
contribuinte.

De tudo isto resulta que o contribuinte não cumpriu a lei (DL 463/79
de 30-11, do CPT), por isso, a falta é-lhe imputável.

O atraso na notificação e do pagamento do imposto foi consequência
do seu comportamento: não ter comunicado à Administração Fiscal
a alteração do seu domicílio fiscal.

A falta de comunicação para o seu actual domicílio não oponível
à Administração Fiscal (art. 60o no 2 do CPT) mas sim ao próprio
contribuinte.

4. A sentença recorrida decidiu que a notificação era inválido por
não ter sido efectuada com carta registada com aviso de recepção
como impõe o art. 65o no 1 do CPT.
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Acontece que, no caso sub judice, a notificação do contribuinte
está regulada pelos arts. 139o no 3 do CIRS e 65o no 2 e 66o do
CPT, ou seja, a notificação da liquidação dos impostos periódicos
efectuada fora dos prazos previstos na lei - para o IRS (art. 97o do
CIRS) - é efectuada por carta registada (arts. 139o no 3 do CIRS
e 65o no 2 do CPT).

Portanto, a notificação da liquidação do IRS, no caso em apreço,
foi efectuada por carta registada de 8-3-92, o que significa que se
cumpriu a lei, não havendo, por conseguinte, qualquer violação de
lei.

Em suma, tem de considerar-se efectuada a notificação efectuada
no terceiro dia útil posterior ao do registo (art. 66o no 1 do CPT)
ou seja, no dia 14-3-92, pelo que o prazo se iniciava em 15-3-92
e terminava no dia 15-04-92 (art. 279o alínea c) do Cod. Civil.), co-
meçando a contar-se os juros de mora nos termos dos arts. 103 do
CIRS e 5 no 1 do DL 49168, de 5-8-69, sendo devidos até ao mês
do pagamento inclusive (art. 5o no 1 do DL 49168).

Quer dizer: são devidos juros de mora desde o mês do pagamento
voluntário até ao mês do pagamento no processo de execução fiscal.

5. A sentença recorrida decidiu que não eram devidos juros de
mora por ser aplicável, por analogia, o art. 246o no 3 do CPT.

Acontece que o caso em apreço não é tutelado por aquele nor-
mativo. Este tem um campo de aplicação bem definitivo. Não se
aplica ao caso em discussão.

6. Em face do exposto, a sentença recorrida não pode manter-se,
por não ter interpretado e aplicado correctamente a lei.

Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,
em consequência, revogar a sentença recorrida, sendo devidos os juros
de mora e as custas em causa.

São devidas custas, mas apenas na 1a instância (art. 3o da Tabela
de Custas no STA).

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Recurso no. 18.665, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrida
Ferrunil-Construções Metálicas Industriais, Lda, e de que foi Re-
lator o Exmo. Conso. Dr. Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Inconformada com a decisão do M.mo Juiz proferida nuns autos
de transgressão instaurados contra Ferrunil-Construções Metálicas In-
dustriais, Lda, e na qual declarou extinto o procedimento judicial
nos termos do art. 115 a) do C.P.C.I. por facto de ter sido declarado
a falência da infractora, o que equiparou à sua morte civil.

Nas respectivas alegações sustenta e conclui em suma que a de-
claração de falência de uma sociedade não importa a extinção da
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sua personalidade jurídica, não ocorrendo pois a extinção do pro-
cedimento judicial. Mais se refere que no caso de se entender que
a sentença pôs termo ao processo, também no que respeita ao pedido
de condenação no imposto e juros, sempre deveria o processo pros-
seguir seus termos para opinião daquele pedido não obstante a ex-
tinção do procedimento, incorrendo a decisão em omissão de pro-
núncia ao ignorar aquele mesmo pedido.

O Ex.mo Magistrado do MoPo no seu parecer, pronunciou-se no
sentido da verificação da invocada omissão de pronúncia já que em-
bora extinta a responsabilidade transgressional, quer pela extinção
da pessoa colectiva quer por virtude de prescrição, não atacava o
Mo Juiz dispensado de se pronunciar sobre o pedido de condenação
no imposto e dos juros compensatórios.

Vinha a arguida acusada como incursa no disposto nos artigos 26
e 66 do Código do Imposto Profissional em virtude de, durante os
anos de 1984 e 1985 ter deixado de entregar nos Cofres do Estado
as importâncias que deduzira as remunerações pagas aos seus em-
pregados, formulando-se na respectiva peça acusatória, o pedido de
condenação daquela arguida no pagamento, além da multa, do imposto
tido em falta bem como dos juros compensatórios.

O M.mo Juiz no seu despacho agora sob exame, fez exarar que
tendo a arguida sido declarada falida por sentença de 3 de Junho
de 1986, facto equiparável à morte do infractor conforme entendi-
mento de doutrina que cita, extinto se achava o procedimento judicial,
o que veio a declarar ao abrigo do disposto no art. 115 a) do
C.P.C.Impostos.

Ora, dos termos do aludido despacho deduz-se com segurança que
o M.mo Juiz pretendeu nele por termo ao processo de transgressão,
a todo ele, quer quanto à sua vertente sancionatória, quer quanto
à da cobrança do tributo para cuja exigência fora também instaurado
tal processo. A referência à extinção do ”presente procedimento ju-
dicial” bem como à não sujeição a custas demonstram aquela apontada
intenção.

Daí que se entenda não ocorrer o assacado vício de omissão de
pronúncia.

Vejamos pois.
Vem efectivamente a jurisprudência procedendo à parificação do

facto jurídico da extinção das sociedades comerciais, à morte do in-
fractor, para efeitos do procedimento judicial.

Simplesmente, antes mesmo do actual Código das Sociedades Co-
merciais cujo artigo 160 no 2 refere que a sociedade se considera
extinta pelo registo do encerramento da liquidação, já também o Có-
digo Comercial, através do seu art. 142 concedia relevância, como
causa determinante daquela extinção à acta de aprovação final da
liquidação ou da decisão que a substituía.

Não bastaria pois, nesta perspectiva, a simples declaração de fa-
lência, único facto a que se atendeu na decisão sob exame.

Acontece porém que tal carência, a sugerir uma necessária am-
pliação da matéria de facto, é ponto que pode ser relegado para
plano sem interesse prático no caso concreto.

É que com efeito mostram os autos à exuberância que aquela de-
clarada extinção do procedimento judicial ocorre efectivamente, em-
bora por via diversa, a da prescrição do procedimento judicial.

As infracções imputadas à arguida - falta de entrega de imposto
oportunamente descontado - não encontram paralelo na tipicidade
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do regime das contra-ordenações fiscais, designadamente no seu artigo
29 que tem na sua mira actos de entrega do imposto retido, fora
de prazo, ou casos de imposto não retido.

É pois de fazer a equiparação de tais infracções a contra-ordenações
nos termos do artigo 3 do Decreto-Lei no 20-A/90, cabendo-lhes assim
coima equivalente à multa que lhes era cominada.

Daí que e consequentemente e atento o montante da coima aplicável
- superior a cem mil escudos - seja de dois anos o prazo de prescrição
do procedimento judicial nos termos do artigo 27 no 1 a) do D.L.
433/82, e isto segundo o entendimento constante neste Tribunal de
que o regime de prescrição do procedimento judicial aplicável é o
decorrente dos artigos 27 e 28 daquele D.L. 433/82 invocável sub-
sidiariamente quanto às infracções fiscais não aduaneiras por força
do artigo 4 no 2 do R.J.I.F.N.A., devendo ainda, e por via remissiva
aberta pelo seu artigo 32, aplicar-se o disposto no artigo 120 no 2
do Código Penal, regime todo ele bem mais favorável do que o vazado
no artigo 115 do C.P.C.I.

Conhecendo da aplicação de tal regime ao caso concreto, cons-
tata-se que entre o momento em que se consumou a última das in-
fracções imputadas, fim de Janeiro de 86 e a data em que a arguida
foi notificada para contestar - Dezembro de 1990 - decorreram bem
mais daqueles dois anos, sem que entretanto se mostre que a arguida
haja sido efectivamente notificada para qualquer ou de qualquer acto.

Aliás e de qualquer modo sempre ultrapassado se acharia o prazo
de três anos nos termos do citado art. 120 no 3 do Código Penal,
aqui invocável como já se referiu.

Assente também se encontra o entendimento neste Tribunal de
que o legalmente relevante decurso temporal propiciados da extinção
de uma relação jurídica se deve ver repercutado separadamente, no
segmento sancionatório e no do direito à cobrança não sendo este
necessariamente atingido pela eventual cessação ou extinção daquele
outro.

Cessado pois o procedimento judicial quanto à perseguição da in-
fracção, por virtude da prescrição, deverá em princípio o processo
prosseguir os seus legais termos, e no tribunal, atinentemente ao im-
posto e eventuais juros e para cuja exigência haja também sido ins-
taurado o processo de transgressão.

Simplesmente e como já se deixou dito, não consta da decisão
recorrida o condicionalismo de que se entende fazer defender, e só
então, a extinção da sociedade arguida, a acta da aprovação final
da liquidação ou decisão que a substitua, tão-pouco se conhecendo,
através do despacho recorrido, se a falência, ou melhor, o processo
falimentar já terminou, tudo a obstar a que neste momento se de-
termine o prosseguimento do presente processo de transgressão com
vista à acima referida finalidade.

Termos em que se acorda em julgar extinto por prescrição, o pro-
cedimento judicial relativamente às infracções imputadas à arguida,
e em revogar o despacho sob exame na parte em que pôs termo
ao processo, para que o Mo Juiz, recolhidos os elementos pertinentes
na perspectiva apontada, profira novo despacho atinentemente ao
imposto e juros compensatórios, nesta medida se concedendo pro-
vimento ao recurso.

Não há lugar a custas.

Lisboa, 2 de Março de 1995 — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Agostinho Castro Martins — Luís Filipe
Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Decreto-Lei no 68/87 e arto 16o

do CPCI. Regime legal aplicável e factor de conexão re-
levante para efeitos da responsabilidade ali prevista.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O Dec.-Lei no 68/87, de 9 de Fevereiro, assume natureza
inovadora, não interpretativa, pelo que não tem eficácia
retroactiva.

2 — Sendo assim, e uma vez que as dívidas em execução
provêm de factos ocorridos nos anos de 1983 a 1985,
é de observar, no caso, o regime da responsabilidade cons-
tante do arto 16o do CPCI, ao tempo em vigor.

3 — E tal responsabilidade é de reportar quer ao momento
da verificação do facto gerador do imposto, quer ao pe-
ríodo da cobrança voluntária da dívida.

Recurso no 18760. Recorrente: Ministério Público; Recorridos: José
Manuel Norton Cardoso de Menezes e Fazenda Pública; Relator:
Exmo. Conso. Dr. Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

José Manuel Norton Cardoso de Menezes, devidamente identi-
ficado nos autos, deduziu, perante o Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa, oposição à execução fiscal no 537/89, que a Fazenda
Pública lhe moveu, por reversão da execução originariamente ins-
taurada contra “Rolim Comercial, SARL”, para cobrança coerciva
da quantia de 2.511.857$00, proveniente de imposto de selo (3o e
4o trimestre de 1983; 1o, 2o e 4o trimestres de 1984; e 1o e 2o trimestres
de 1985), multa, juros compensatórios e custas, invocando, como fun-
damento e em suma, “não ter exercido qualquer função de gerência”,
sendo assim “parte ilegítima ao abrigo da alínea b) do arto 176o do
Código de Processo das Contribuições e Impostos”.

Por sentença de 11-07-1994, o Meritíssimo Juiz do referido tribunal
(4o Juízo - 2a Secção), perfilhando a tese que faz reportar a res-
ponsabilidade (subsidiária) dos gestores em funções ao tempo de co-
brança de imposto, julgou a oposição totalmente procedente e, em
consequência, absolveu o oponente da instância executiva.

Com o assim decidido não se conformou o Representante do Mi-
nistério Público junto do tribunal “a quo”, e daí o presente recurso,
em cuja alegação está patente o seguinte quadro de conclusões:

“7.1. O recurso, circunscrito à matéria de direito, restringe-se à
parte da sentença que selecciona a lei aplicável ao caso e à que,
interpretando a lei aplicada, faz reportar a responsabilidade subsidiária
do oponente, enquanto gestor em funções da sociedade, ao tempo
da cobrança de imposto, nessa medida concluindo pela total pro-
cedência do pedido;

7.2. Tem-se por assente, designadamente, que o auto exerceu a
administração efectiva da sociedade - executada originária -, desde
1/2/84 a 18/4/84;
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7.3. A responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes
por dívidas de imposto constitui instituto próprio de direito fiscal,
ligado à satisfação da exigência em tornar mais ágil ou mais segura
a arrecadação das receitas, de discutida natureza e alcance;

7.4. A jurisprudência tem entendido e explicado o mecanismo da
responsabilidade subsidiária dos gerentes e administradores, sem em-
bargo do apontado objectivo de garantia, com base na culpa: até
à entrada em vigor do DL 68/87, de 9 de Fevereiro, culpa funcional,
sendo inilidível a presunção quando se cumule a gerência de direito
e a de facto; após aquela data, culpa efectiva e não meramente fun-
cional, admitindo prova em contrário por parte do interessado;

7.5. O regime introduzido pelo no 1 do arto 13o do Código de
Processo Tributário não deve ser objecto de aplicação retroactiva
ao caso dos autos;

7.6. É a lei antiga, na sua primeira fase, anterior ao início de vigência
do DL 68/87, que se aplica ao caso: regem os princípios gerais es-
tabelecidos no arto 12o do Código Civil (a responsabilidade do opo-
nente constituiu-se e cristalizou-se, fixou-se definitivamente no seu
conteúdo e nos seus efeitos, no domínio da lei antiga, não se ve-
rificando a previsão da segunda parte do no 2 daquele artigo);

7.7. Ao decidir de outro modo, considerando aplicável ao caso
o DL 68/87, a sentença não fez observância devida dos citados prin-
cípios legais;

7.8. No que respeita à questão do âmbito temporal da respon-
sabilidade do oponente - período de gerência, na redacção do arto 16o

do CPCI -, interessa considerar não apenas o período em que decorreu
a cobrança voluntária do imposto em execução, mas também o período
em que a obrigação se constituíra.

É ponto sufragado pela jurisprudência e doutrina;
7.9. Não são enunciadas razões que decisivamente aconselhem mu-

dança de rumo;
7.10. Ao decidir de outro modo, limitando a responsabilidade do

oponente ao período em que decorreu a cobrança voluntária do im-
posto em dívida, a sentença não aplicou, com a extensão e alcance
exigidos, o disposto no arto 16o do CPCI;

7.11. A dívida exequenda refere-se, em parte, a factos praticados
durante o exercício de funções do oponente (liquidação de imposto
do selo pago por recibo, nos termos dos art.os 164.o e segs. do Re-
gulamento, na parte relativa ao período decorrido entre 1 de De-
zembro de 1993 e 31 de Março de 1994 e, ainda, ao segundo trimestre
de 1994;

7.12. Deve declarar-se o oponente responsável pelo pagamento da
parte indicada da dívida exequenda;

7.13. A douta sentença recorrida deve, em consequência, ser nessa
parte revogada, julgando-se a oposição apenas parcialmente pro-
cedente. . .”.

O oponente contra-alegou para dizer, em remate das respectivas
conclusões, que “acompanha, em qualquer caso, a douta sentença
recorrida. . .”, devendo, pois, o recurso ser julgado improcedente.

Colhidos os vistos de lei, cumpre decidir.
E decidindo.
A sentença sob censura registou os seguintes “factos provados”.
“a) A sociedade executada foi condenada nos autos de transgressão

apensos, sob o no 587/87, por sentença proferida em 31-10-88, tran-
sitada em julgado, a pagar à Fazenda Pública a quantia de

597

2.511.857$00, a título de imposto de selo, multa, juros compensatórios
e custas;

b) Por apenso aos referidos autos de transgressão correram termos
no extinto 10o Juízo deste Tribunal (Tributário de 1a Instância de
Lisboa) os autos de execução fiscal no 537/89 movidos contra a so-
ciedade de “Rolim Comercial, SARL,” para cobrança coerciva de
imposto do selo, multa e juros compensatórios, no total de
esc. 2.374.207$00, assim discriminados:

- 3o trimestre de 1983, no montante de 108.357$00 (impos-
to)+250.000$00 (multa)+60.348$00+(juros);

- 4o trimestre de 1983, no montante de 43.652$00 (impos-
to)+100.000$00 (multa)+22.559$00 (juros);

- 1.o trimestre de 1984 e Dezembro do ano de 1983, no montante
de 178.007$00 (imposto)+400.000$00 (multa+77.836$00 (juros);

- 2º trimestre de 1984, no montante de 79.791$00 (impos-
to)+200.000$00 (multa)+30.063$00 (juros);

- 4o trimestre de 1984, no montante de 58.246$00 (impos-
to)-150.000$00 (multa)+16.085$00 (juros);

- 1o trimestre de 1985 e Dezembro do ano de 1984, no montante
de 100.496$00 (imposto)+250.000$00 (multa)+19.824$00 (juros);

- 2o trimestre de 1985, no montante de 69.445$00+150.000$00 (mul-
ta)+9.498$00 (juros);

e ainda nas custas do processo de transgressão apenso, no montante
de 137.650$00;

c) O imposto, multa e juros compensatórios, respeitantes aos 4os tri-
mestres dos anos de 1983 e 1984, dizem apenas respeito aos meses
de Outubro e Novembro daqueles anos;

d) O despacho que ordenou que a execução prosseguisse os seus
termos contra o ora oponente - despacho de reversão - foi proferido
em 29.5.90;

e) O oponente figurava, na Conservatória do Registo Comercial,
como Vogal do Conselho de Administração da sociedade executada,
para o “triénio de 1984 a 1986”;

f) Na Assembleia Geral da executada, realizada no dia 19.1.1984,
foram eleitos como membros daquela sociedade, com efeitos a partir
de Fevereiro do mesmo ano, um Conselho de Administração composto
pelos seguintes membros:

- Presidente do Conselho de Administração:
Manuel Carlos de Melo Champalimaud.
- Administrador-Delegado:
Rafael Drummond Borges.
- Vogal:
José Cardoso de Meneses (o ora oponente);
g) Essa eleição decorreu para um período trienal, cujo “terminos”

ocorreria na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de-
signada para o dia 20-6-84;

h) No dia 18-4-84, o ora oponente enviou ao Presidente do Conselho
de Administração uma carta na qual apresentou a sua demissão do
cargo de vogal do Conselho de Administração, com efeitos a partir
do dia 1-5-84;

i) A pedido do Presidente do Conselho de Administração, o opo-
nente manteve-se como vogal do Conselho de Administração até As-
sembleia Geral iniciada em 20-6-84 e cujo “terminos” ocorreu em
3-7-84, data em que foi eleito para o triénio de 1984 a 1986, como
Administrador único, Manuel Carlos de Mello Champalimaud;
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j) A apresentação do pedido de demissão do cargo de Vogal do
Conselho de Administração da sociedade executada deveu-se sobre-
tudo ao facto do ora oponente exercer, à data, as funções de Di-
rector-Adjunto das sociedades Albar, SARL, e Actel, SARL, e da
dificuldade em compatibilizar estas funções com as do cargo de Vogal
para o qual tinha sido nomeado, atentas as razões referidas na carta
junta aos autos a fls. 15, cujo teor se dá, aqui, por inteiramente
reproduzido;

l) O oponente exercia as suas funções de Administrador-Adjunto,
na sede das sociedades supra-identificadas, onde tinha um gabinete;

m) Pelas funções exercidas, nas sociedades referidas em j) em l),
o oponente recebeu, no ano de 1984, as remunerações de 425.000$00;

n) Em consequência da sua nomeação para o cargo de Vogal da
sociedade executada, o oponente recebia remuneração mensal de
25.000$00;

o) Desde a data do envio da carta referida na alínea h) - 18.4.84 -,
bem como posteriormente, que o oponente nunca mais exerceu quais-
quer funções na sociedade executada;

p) No período compreendido entre 1-2-84 e 18-4-84, o oponente,
apesar de ter estado presente nalgumas reuniões do Conselho de
Administração, apenas exerceu funções de consultadoria relacionada
com a sua actividade profissional - engenharia civil;

q) As reuniões do Conselho de Administração tinham, normal-
mente, uma periodicidade mensal;

r) O oponente não tinha, nas instalações da sociedade executada,
um gabinete que lhe estivesse adstrito;

s) No período compreendido entre a data da sua nomeação como
Vogal do Conselho de Administração - 1.2.84 - e a data em que enviou
carta de admissão do cargo para o qual tinha sido nomea-
do - 18.4.84 - todas as funções executivas inerentes à actividade da
sociedade executada eram exercidas pelo Administrador-delega-
do - Rafael Drummond Borges;

t) Após a data da Assembleia Geral a que se reporta a alínea i),
o ora oponente nunca mais foi nomeado para qualquer cargo social
na sociedade executada».

A mesma peça decisória consignou este “facto não provado”:
“Não ficou provado que nas reuniões do Conselho de Administração

a que se refere a alínea p), e nas quais o oponente esteve presente,
tivessem sido tomadas quaisquer decisões relativas à actividade da
sociedade executada, designadamente, quanto às dívidas por im-
postos”.

Exposta a factualidade que importará acatar (arto 21o, no 4, do
ETAF), cuidemos da solução jurídica adequada para a questão que
o recurso traz para resolver e que respeita a saber se a responsabilidade
subsidiária dos membros dos corpos sociais por dívidas das sociedades,
determinado que seja o regime legal ao caso aplicável, é de reportar
apenas ao período de cobrança voluntária do imposto em execução,
como entendeu o Mmo Julgador, ou se é de ligar quer a esse momento
quer ao da ocorrência do respectivo facto tributário, ao da constituição
da obrigação, como sustenta o Recorrente.

Vejamos.
Da matéria fáctica dada como provada resulta que:
- a execução fiscal em referência foi movida, no ano de 1989, à

sociedade, originariamente devedora, “Rolim Comercial, SARL”, para
cobrança coerciva da quantia de 2.511.857$00, a título de imposto
do selo, multa, juros compensatórios e custas;
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- o despacho de reversão dessa execução contra o oponente, ora
recorrido, José Manuel Norton Cardoso de Meneses, foi proferido
em 29.5.90;

- os factos tributários em causa respeitam aos anos de 1983, 1984
e 1985;

- o referido José Manuel foi administrador, de direito e de facto,
da dita sociedade, no período compreendido entre 1-2-84 e 18-4-84.

Posto isto, há que recordar a jurisprudência firmada sobre o tema
que nos ocupa, impondo-se-nos seguir essa orientação, a fim de obter,
no tratamento de casos análogos, uma interpretação e aplicação uni-
formes do direito (arto 8o, no 3, do Código Civil), à míngua, neste
caso, de argumentação inédita e convincente carreada para os autos,
eventualmente justificativa da “mudança de rumo”.

De sorte que, dentro de uma tal óptica, começaremos por salientar
que o falado Decreto-lei no 68/87, de 9 de Fevereiro - que, por via
do seu artigo único, veio aplicar aos gerentes ou administradores
de sociedades de responsabilidade limitada o regime dos nos 1 e 5
do arto 78o do Código das Sociedades Comerciais, por dívidas ao
Estado ou à Segurança Social -, assume natureza inovadora, não in-
terpretativa, pelo que não tem eficácia retroactiva (cfr. Ac. STA, de
2 de Outubro de 1991, AD 367-891, e inúmeros arestos aí citados).

Sendo assim, e uma vez que as dívidas em cobrança coerciva provêm
de factos ocorridos nos anos de 1983, 1984 e 1985, é de observar,
no caso, o regime da responsabilidade constante do arto 16o do Código
de Processo das Contribuições e Impostos, ao tempo em vigor.

Por conseguinte, será à luz desse dispositivo que teremos de en-
contrar a solução para a questão atrás enunciada.

Ora, sob a égide do mencionado artigo, se é certo que a doutrina
estava dividida - enquanto uns ligavam a referenciada responsabilidade
a ambos os períodos, o do facto gerador do imposto e o da sua
cobrança voluntária (Ruben Anjos de Carvalho e Francisco Rodrigues
Pardal, “Código de Processo das Contribuições e Impostos”, Anotado
e Comentado, pag.133, Alberto Xavier, “Manual de Direito Fiscal”,
Vol. I, pag. 338), outros consideravam, para o efeito, apenas o período
da dita cobrança (Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, “Có-
digo de Processo das Contribuições e Impostos”, Comentado e Ano-
tado, pag.88) -, também é verdade que a jurisprudência apontava se-
guramente no sentido de que essa responsabilidade era tanto dos
gerentes ao tempo de realização do facto tributário como daqueles
que exerciam a gerência no período da cobrança voluntária do imposto
(cfr., por todos, Acs. STA, de 18-01-89, AD 332-333, pag.1070, de
30-05-90, Rec. no 11985, e de 18-05-94, Rec. no 17136).

E, pese embora o brilho emprestado pelo Mmo Juiz à defesa da
tese que atende apenas ao período da cobrança voluntária da dívida,
nenhumas razões foram aduzidas por forma a justificar a alteração
da apontada linha jurisprudencial.

Que se firmou no entendimento de que, por um lado, “são os
gerentes que agem em nome da sociedade, como seus órgãos, estando,
assim, organicamente ligados à prática dos actos de que deriva a
obrigação do imposto e à apresentação das respectivas declarações,
através das quais, por via de regra, a administração fiscal toma co-
nhecimento dos elementos necessários à liquidação; e, por outro, e
na mesma qualidade, devem providenciar no sentido de os impostos
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serem pagos atempadamente, isto é, no período de cobrança volun-
tária” (Ac. STA, de 30-05-90, citado).

Trata-se de uma responsabilidade “ex lege”, baseada num critério
de culpa funcional, inerente ao mero exercício do cargo ou função
de gerente, fundada, portanto, “numa presunção de culpa em abs-
tracto, na vertente do erro de conduta ou como conduta deficiente”
(Ac. STA, de 18-05-94, já referido, citando Antunes Varela, “Das
Obrigações em Geral”, Vol. I, 6a ed., 1989, pagas. 547 e segs.).

Consequentemente, e em suma, a responsabilidade prevista no
arto 16o do CPCI é de reportar quer ao momento da verificação
do facto gerador do imposto, quer ao momento da cobrança voluntária
da respectiva dívida.

E daí que o oponente, ora recorrido, seja responsável pelo pa-
gamento das dívidas cujo nascimento e ou cobrança voluntária haja
ocorrido no período compreendido entre 1-2-84 e 18-4-84, em que
aquele exerceu, de direito e de facto, funções de administrador da
sociedade originariamente executada.

Procede, pois, a tese do Recorrente, de modo que não poderá
manter-se a decisão sob censura.

Nestes termos, e pelo exposto, acorda-se em conceder provimento
ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e, julgando-se a de-
duzida oposição improcedente numa parte e procedente noutra, de-
termina-se o prosseguimento da execução contra o oponente, pelas
dívidas que atrás ficaram assinaladas, e, no mais, o arquivamento
da mesma, quanto a ele.

Custas pelo oponente-recorrido, na 1a instância e neste STA, na
medida do decaimento, fixando-se, aqui, a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Martins, vencido
nos termos da declaração anexa.

Declaração de voto

1. Concordo com a tese do Acórdão, que constitui jurisprudência
desta Secção, de que o DL no 68/87 não tem eficácia retroactiva,
pelo que é ao caso aplicável o arto 16o do CPCI.

2. Todavia continuo a entender, conforme tive ocasião de desen-
volver noutros lugares, que a responsabilidade civil dos gestores de
sociedades de responsabilidade limitada consagrada no arto 16o do
CPCI não é objectiva.

Tenho consciência de estar assim a afrontar jurisprudência reiterada
desta Secção de que tal responsabilidade, embora subsidiária, é ob-
jectiva (ou - o que vem a dar no mesmo - sujeita às regras da fiança,
como se de “fiança legal” se tratasse, embora sem concomitantemente
se reconhecer sequer ao responsável o direito consignado no no 2
do arto 638o do Cód. Civil).

É certo que em alguns arestos, como neste, se fala em “culpa fun-
cional”, mas sempre o discurso e tratamento subsequentes funcionam
como se de responsabilidade objectiva, conquanto subsidiária, se tra-
tasse: nem mesmo quando se faz uso dessa expressão se admite o
corolário (que parece daí fluir) de essa responsabilidade só se efectivar
no caso de provada a culpa (inclusivamente apenas por não ilidida
a presunção dela que se considere nesse arto 16o consagrada).
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Contra tal entendimento podem alinhar-se alguns argumentos que
me parecem convincentes e que julgo pelo menos merecedores de
reflexão:

O primeiro é que a nossa tradição jurídica é, pelo menos desde
o Cód. Civil de Seabra, no sentido de que a responsabilidade civil
só existe independentemente de culpa nos casos especificados na lei
(cfr. artos 2361o e ss. daquele código e 483o, no 2, do actual Cód. Civil).
Ora não parece que no questionado arto 16o estejamos perante um
desses casos.

E foi decerto por também estar ciente de não ser esse o espírito
do preceito que a própria jurisprudência citada acabou por considerar
isentos dessa responsabilidade os gestores que o sejam de direito
mas não de facto. Na verdade, parece que só fundando tal respon-
sabilidade na culpa se pode aceitar essa exclusão (e ainda assim com
reservas, pois sendo embora improvável, não é um absoluto de excluir
a existência de culpa em tais casos - vd. neste sentido a parte final
do no 2 do preâmbulo do citado DL 68/87).

Em segundo lugar será muito difícil (eu considero impossível) de
justificar, face à nossa Constituição (e mesmo já à de 1933), uma
responsabilidade objectiva por multas penais (incluídas na previsão
do arto 16º do CPCI, por sinal aí não imitado pelo arto 13o do CPT).

Enfim, cabe perguntar se hoje, que passou a ser comummente aceite
a doutrina da interpretação actualista da lei, não será de atribuir
peso e significado a estas afirmações feitas no preâmbulo do aludido
DL no 68/87: “O princípio da culpa é, em matéria de responsabilidade
civil, de decisivo relevo para a configuração da esfera jurídica das
pessoas, na qual elas se poderão disponivelmente mover. Pressupõe
uma regra de justiça, isenta de qualquer fatalismo tendencialmente
inadequado (. . .). No tocante à responsabilidade civil dos gerentes
e administradores das sociedades, não deverá a solução divergir, no
fundamental, da genericamente adoptada (. . .). Daí que perca cada
vez mais sentido dotar o Estado, enquanto credor social, de um es-
tatuto desproporcionadamente privilegiado”.

Se é o próprio legislador a achar desproporcionado o privilégio
que a interpretação aqui maioritária entende estar consagrado nesse
arto 16o, é legítimo interrogarmo-nos - e, segundo penso, responder-
mos afirmativamente - sobre se ele não ofende a Constituição, de-
signadamente os seus artos 2o e 13o (Ver neste sentido os votos de
vencido lavrados no Acórdão do Tribunal Constitucional no 328/94,
de 13 de Abril, proco no 641/92, in D. da República, II série, no 259,
pág. 11.302).

Acrescente-se que mais flagrante será a inconstitucionalidade se
se entender que nesse arto 16o se consagra uma presunção inilidível
de culpa.

3. No caso, conquanto o oponente e ora recorrido haja sido ad-
ministrador da executada sociedade anónima desde 1-2-84 até 18-4-84,
os factos constantes das alíneas p) e s) da especificação feita na sen-
tença excluem a sua culpa na ocorrência dos factos ilícitos (objecto
de julgamento no processo principal - de transgressão fiscal -, de que
resultou a condenação dessa sociedade no pagamento de imposto
do selo, juros compensatórios, multa e custas ora em execução) con-
sistentes em:

a) Não ter sido pago até 30-4-84 imposto do selo devido por essa
sociedade por actos praticados desde 1-2-84 até 31-3-84; e

b) Não ter sido pago até 31-7-84 imposto do selo devido por essa
sociedade por actos praticados desde 1-4-84 até 18-4-84.
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Acresce que em qualquer dos casos o oponente já não era ad-
ministrador nas datas (30-4-84 e 31-7-84) em que tais ilícitos se con-
sumaram e que para, mesmo assim, poder ser responsabilizado seria
preciso discriminar as verbas de imposto do selo em dívida uma a
uma por datas e não, globalmente, por quadrimestres ou trimestres
(e o mesmo quanto a juros compensatórios, multas e custas even-
tualmente correspondentes, a admitir que a responsabilidade do opo-
nente definida no Acórdão abrange uns e outras), pois não pode
recair sobre ele o ónus de fazer essa discriminação nem de suportar
quaisquer consequências de nem a Administração nem o Tribunal
a terem feito.

4. São estes os fundamentos por que votei se negasse provimento
ao recurso.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Agostinho Castro Martins.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Recurso no: 18.812. Recorrente: Fazenda Pública. Recorrido: Júlio
Martins Rodrigues. Relator: Exmo Conso Dr. Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Directamente para este Tribunal e pelo Exmo Representante da
Fazenda Pública, vêm interposto o presente recurso do despacho do
Mmo Juiz proferido nuns autos de transgressão instaurados contra
Júlio Martins Rodrigues na parte em que, depois de julgar extinto
por prescrição, o procedimento judicial ordenou a remessa dos autos
à Repartição de Finanças para liquidação do imposto que fosse devido
e termos posteriores.

Nas suas alegações a recorrente F.P. sustenta e conclui em suma
que o imposto e juros compensatórios deveriam ser cobrados no pro-
cesso que para tal, e não obstante a extinção procedimento judicial
haveriam que prosseguir seus termos.

O Exmo Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se no sentido do provimento do recurso.

Decidindo.
A ora posta em crise ordem de remessa do processo à Repartição

de Finanças, assentou-a o Mmo Juiz no entendimento, estribado no
artigo 115 do Código de Processo das Contribuições e Impostos, de
que, verificada a prescrição cessada se acharia todo o procedimento
judicial, não podendo o processo prosseguir seus termos no Tribunal
para cobrança do imposto considerado devido.

Preceituava aquele artigo 115 cuja disciplina é ainda aqui invocável
face ao preceituado nos artigos 2 e 5 no 2 do Decreto-Lei 20-A/90,
que cessava todo o procedimento judicial no caso de prescrição da-
quele procedimento - alínea b).

Simplesmente, tal cessação, deve ser vista e entendida com uma
amplitude diversa da que lhe atribuiu o despacho recorrido, como
visando apenas o procedimento sancionatório, punitivo.
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Tal decorre desde logo do facto de só a ele se reportar o citado
normativo quando refere, a par o fim da pena e a cessação do
procedimento.

A tal cessação escapa o procedimento respeitante à exigência do
imposto, desde que este não haja, por imposição legal, de ser definido
fora do processo de transgressão.

A circunstância de, com base legal, em certos casos, como o dos
autos, o procedimento instaurado ter em mira a perseguição con-
travencional e a exigência do tributo, não pode fazer esquecer a forma
porque se acham extremados o sistema ou o procedimento que se
desenvolve no campo punitivo, sancionatório, e aquele que é pertença
do direito tributário material, em que se acolhe o direito à liquidação
do tributo.

Daí que o legalmente relevante decurso temporal, como propiciador
da extinção de uma relação jurídica, se deva ver repercutido sepa-
radamente, no segmento sancionatório e no do direito à liquidação,
não sendo este necessariamente atingido pela eventual cessação ou
extinção daquele outro.

Cessado pois o procedimento judicial, quanto à perseguição da
infracção, por virtude da prescrição, deverá o processo prosseguir
os seus legais termos, e no tribunal, atinentemente ao imposto e even-
tuais juros e para cuja exigência haja também sido instaurado o pro-
cesso de transgressão e que se mostrem pedidos na acusação ou acto
equivalente.

Termos em que é pelo exposto se acorda em conceder provimento
ao recurso e assim em revogar o despacho na parte posta em crise,
para que outro profira o Mmo Juiz, no âmbito do processo de trans-
gressão com vista à acima referida finalidade.

Não há lugar a custas.

Lisboa, 2 de Março de 1995 — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Agostinho Castro Martins — Luís Filipe
Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Recurso no 18.820. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Manuel
Maria Pinheiro; Relator: Exmo Conso Dr. Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Directamente para este Tribunal e pelo Exmo Representante da
Fazenda Pública, vêm interposto o presente recurso do despacho do
Mmo Juiz proferido nuns autos de transgressão instaurados contra
Manuel Maria Pinheiro na parte em que, depois de julgar extinto
por prescrição, o procedimento judicial ordenou a remessa dos autos
à Repartição de Finanças para liquidação do imposto que fosse devido
e termos posteriores.
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Nas suas alegações a recorrente F.P. sustenta e conclui em suma
que o imposto e juros compensatórios deveriam ser cobrados no pro-
cesso que para tal, e não obstante a extinção procedimento judicial
haveriam que prosseguir seus termos.

O Exmo Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se no sentido do provimento do recurso.

Decidindo.
A ora posta em crise ordem de remessa do processo à Repartição

de Finanças, assentou-a o Mmo Juiz no entendimento, estribado no
artigo 115 do Código de Processo das Contribuições e Impostos, de
que, verificada a prescrição cessada se acharia todo o procedimento
judicial, não podendo o processo prosseguir seus termos no Tribunal
para cobrança do imposto considerado devido.

Preceituava aquele artigo 115 cuja disciplina é ainda aqui invocável
face ao preceituado nos artigos 2 e 5 no 2 do Decreto-Lei 20-A/90,
que cessava todo o procedimento judicial no caso de prescrição da-
quele procedimento — alínea b).

Simplesmente, tal cessação, deve ser vista e entendida com uma
amplitude diversa da que lhe atribuiu o despacho recorrido, como
visando apenas o procedimento sancionatório, punitivo.

Tal decorre desde logo do facto de só a ele se reportar o citado
normativo quando refere, a par o fim da pena e a cessação do
procedimento.

A tal cessação escapa o procedimento respeitante à exigência do
imposto, desde que este não haja, por imposição legal, de ser definido
fora do processo de transgressão.

A circunstância de, com base legal, em certos casos, como o dos
autos, o procedimento instaurado ter em mira a perseguição con-
travencional e a exigência do tributo, não pode fazer esquecer a forma
porque se acham extremados o sistema ou o procedimento que se
desenvolve no campo punitivo, sancionatório, e aquele que é pertença
do direito tributário material, em que se acolhe o direito à liquidação
do tributo.

Daí que o legalmente relevante decurso temporal, como propiciador
da extinção de uma relação jurídica, se deva ver repercutido sepa-
radamente, no segmento sancionatório e no do direito à liquidação,
não sendo este necessariamente atingido pela eventual cessação ou
extinção daquele outro.

Cessado pois o procedimento judicial, quanto à perseguição da
infracção, por virtude da prescrição, deverá o processo prosseguir
os seus legais termos, e no tribunal, atinentemente ao imposto e even-
tuais juros e para cuja exigência haja também sido instaurado o pro-
cesso de transgressão e que se mostrem pedidos na acusação ou acto
equivalente.

Termos em que e pelo exposto se acorda em conceder provimento
ao recurso e assim em revogar o despacho na parte posta em crise,
para que outro profira o Mmo Juiz, no âmbito do processo de trans-
gressão com vista à acima referida finalidade.

Não há lugar a custas.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Agostinho Castro Martins — Luís Filipe
Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 2 de Março de 1995.

Recurso no 18.823. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Lucinda
Jesus S. Rosa Rodrigues; Relator: Exmo Conso Dr. Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso interposto pelo Exmo Representante da
Fazenda Pública, e directamente para este Tribunal, do despacho
do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância proferido nuns
autos de transgressão instaurados contra Lucinda Jesus S. Rosa Ro-
drigues e no qual declarou extinto, por prescrição, o procedimento
judicial, sustentando e concluindo em suma que o imposto e os juros
compensatórios liquidados nos autos deveriam ser cobrados no pro-
cesso, que para tal, e não obstante a extinção do procedimento judicial
haveriam que prosseguir seus termos, violando a lei o aludido despacho
ao deixar de assim determinar.

O Exmo Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se pelo provimento do recurso.

Decidindo.
Dos termos do despacho recorrido resulta de forma clara que o

Mo Juiz perfilhou nele o entendimento de que verificada a extinção
do procedimento judicial, por prescrição cessado se acharia todo o
procedimento judicial, não tendo pois o processo que prosseguir seus
termos para efeitos de cobrança de quaisquer quantias reputadas em
dívida. Pretendeu em suma o Mo Juiz por termo ao processo de
transgressão.

Preceituava o artigo 115 do Código de Processo das Contribuições
e Impostos cuja disciplina é ainda aqui invocável face ao preceituado
nos artigos 2 e 5 no 2 do Decreto-Lei no 20-A/90, que cessava todo
o procedimento judicial no caso de prescrição daquele procedi-
mento — alínea b).

Simplesmente tal cessação deve ser vista e entendida com uma
amplitude diversa da que a que aqui se entendeu ter-lhe atribuído
o despacho em causa, visando apenas o procedimento sancionatório,
punitivo. Tal decorre desde logo do facto de só a ele se reportar
o citado normativo, quando refere, a par, o fim da pena e a cessação
do procedimento.

A tal cessação escapa o procedimento respeitante à exigência do
imposto, desde que este não haja, por imposição legal, de ser definido
fora do processo de transgressão.

A circunstância de, com base legal, em certos casos, como o dos
autos, o procedimento instaurado ter em mira a perseguição con-
travencional e a exigência do tributo, não pode fazer esquecer a forma
porque se acham extremados o sistema ou o procedimento que se
desenvolve no campo punitivo, sancionatório, e aquele que é pertença
do direito Tributário material, em que se acolhe o direito à liquidação
do tributo.

Daí que o legalmente relevante decurso temporal, como propiciador
da extinção de uma relação jurídica, se deva ver repercutido sepa-
radamente, no segmento sancionatório e no do direito à liquidação,
não sendo este necessariamente atingido pela eventual cessação ou
extinção daquele outro.
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Cessado pois o procedimento judicial, quanto à perseguição da
infracção, por virtude da prescrição, deverá o processo prosseguir
os seus legais termos, e no Tribunal, atinentemente ao imposto e
eventuais juros e para cuja exigência haja também sido instaurado
o processo de transgressão e que se mostrem pedidos na acusação
ou acto equivalente.

Termos em que e pelo exposto se acorda em conceder provimento
ao recurso e assim em revogar o despacho na parte posta em crise,
para que outro profira o Mo Juiz, no âmbito do processo de trans-
gressão com vista à acima referida finalidade.

Não há lugar a custas.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Agostinho Castro Martins — Luís Filipe
Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Sentença. Omissão de pro-
núncia. Nulidade.

Doutrina que dimana da decisão:

É nula, por omissão de pronúncia sobre o pedido de con-
denação no pagamento do imposto alegadamente em falta
e atinentes juros compensatórios, a sentença que, em pro-
cesso de transgressão fiscal, se limita a julgar extinto, por
prescrição, o procedimento judicial pela infracção relatada
na acusada.

Recurso no. 18.882, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
José Pena, Lda, e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr. MENDES
PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

JOSÉ PENA, L.DA, com sede na Calçada do Desterro, 6, Santa
Justa - Lisboa, foi, no presente processo ordinário de transgressão
fiscal, acusada da infracção p. e p. pelo artigo 107o do Código do
Imposto Complementar, por isso que pedida a sua condenação no
pagamento da multa de 8.000$00, do imposto de 28.850$00 e dos
juros compensatórios de 1.992$00.

Na decisão final de fls. 28 e vo, o M.mo Juiz do 8o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa julgou extinto, por prescrição,
o procedimento judicial pela sobredita transgressão, proclamando,
de seguida, não haver lugar a custas.

Recorre desta sentença a Fazenda Pública, rematando a atinente
alegação com o seguinte quadro conclusivo:

1 - A decisão recorrida, ao ignorar os pedidos de condenação no
pagamento do imposto e juros compensatórios deixou de pronun-
ciar-se sobre matéria que deveria conhecer;
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2 - Incorreu, assim, em vício de omissão de pronúncia, o que cons-
titui causa de nulidade da sentença (art. 668o, 1, d), do C.P.C., aplicável
no caso dos autos);

3 - É que, no caso vertente, a obtenção de sentença condenatória
no pagamento do imposto é condição indispensável para a exigência
do mesmo por parte da Fazenda Pública, considerando o facto de
este ser liquidado e cobrado no processo de transgressão conjun-
tamente com a multa;

4 - Esse é, aliás, o único meio - e não a via administrativa - ao
alcance da A.F. para exigir do arguido o pagamento do imposto;

5 - Não será o facto de o imposto se encontrar liquidado defi-
nitivamente nos autos que impedirá o Tribunal de proferir sentença
condenatória no pagamento do mesmo, que mais não seja pela simples
razão de não existir qualquer norma, em matéria de competência,
que tal inviabilize;

6 - Aliás, constata-se que o disposto no art. 155o, b), do C.P.C.I.
aponta em sentido diverso do subjacente ao entendimento resultante
do teor da decisão recorrida;

7 - Ao inviabilizar o prosseguimento dos autos, não proferindo
a pretendida sentença condenatória no pagamento do imposto e juros
compensatórios, a decisão recorrida viola o disposto nos artigos 104o

e 127o do C.P.C.I.
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, tendo o

Exmo PGA emitido douto parecer no sentido do provimento do
recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Na acusação deduzida no presente processo de transgressão fiscal

conclui-se pela formulação de três pedidos de condenação, a saber:
- no pagamento da multa correspondente à infracção fiscal re-

tratada;
- no pagamento do imposto complementar - Secção B, do ano

de 1985, no montante de 28.850$00;
- no pagamento dos atinentes juros compensatórios de 1.992$00.
É sabido que na acusação se delimita o âmbito do conhecimento

e decisão do tribunal. Ela leva ao conhecimento deste um problema
jurídico-fiscal concreto, dele solicitando a solução-decisão jurídico-
-fiscal desse mesmo problema concreto. E é na sentença que ocorre
o conhecimento decisório do objecto do processo assim configurado
na acusação.

Ora, na decisão recorrida, o M.mo Juiz apenas se debruçou sobre
o primeiro pedido de condenação, afastando-o, ao julgar extinto, por
prescrição, o procedimento judicial pela infracção fiscal imputada à
arguida. Do que, aliás, não dissente o acusador.

Ele insurge-se é contra o total silêncio sobre o mais pedido. E
com razão, posto que patente o incumprimento, por parte do julgador,
do dever prescrito no no 2 do artigo 660o do Código de Processo
Civil, subsidiariamente aplicável: ”o juiz deve resolver todas as ques-
tões que as partes tenham submetido à sua apreciação...”.

Assim, a decisão essencial de mérito está sujeita a um princípio
fundamental: o da adequação da sentença ao pedido. Cabe às partes
determinar o quod decidendum devendo o juiz julgar tudo isso e
só isso. Portanto e desde logo, deve referir-se a todos os pontos do
pedido. É o que claramente resulta da sobredita disposição legal
adjectiva.

In casu, evidencia-se a presença da nulidade prevista na alínea d)
do no 1 do artigo 668o do invocado compêndio adjectivo, por isso
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que na decisão final em apreço nada se diz sobre o imposto e juros
compensatórios reclamados na acusação.

Desta sorte e pelos fundamentos expostos, acordam em conceder
provimento ao recurso anulando a decisão em apreço, que deverá
ser substituída por outra de onde o apontado vício se mostre arredado.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Carlos Alberto Pereira Gou-
veia Horta do Valle. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Extinção do procedimento judicial.
Exigência do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Em face do disposto nos artos. 2o. e 5o., no. 2, do Dec.Lei
no 20-A/90, de 15 de Janeiro, e 11o., parte final, do Dec.Lei
no 154/91, de 23 de Abril, não obstante a entrada em
vigor quer do R.J.I.F.N.A. quer do C.P.T., deve ser ainda
instaurado processo de transgressão, regulado no C.P.C.I.,
quanto a factos praticados anteriormente ao início da-
quela vigência.

2 — Instaurado nesta conformidade processo de transgressão
e extinto embora, por prescrição, o procedimento judicial,
deverá tal processo prosseguir seus regulares termos, se
bem que apenas para arrecadação do imposto nele
liquidado.

Recurso n.o 18.562. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: João
Maria Lopes; Relator: Ex.mo Conso Dr. Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

A Fazenda Pública recorre do despacho do Mmo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa (5o Juízo), proferido em 92/01/30
e a fls. 21 do presente processo de transgressão, que, após julgar
extinto, por prescrição, o procedimento judicial, ordenou a remessa
dos autos ”à Repartição de Finanças competente, para os efeitos
tidos por convenientes quanto à cobrança do imposto que for devido”
(sic).

Na alegação de recurso, está patente o quadro conclusivo que se
dá aqui como integrado e cujo remate é o de que ”. . . deve o despacho
recorrido ser revogado, ordenando-se a condenação do arguido no
pagamento do imposto e juros compensatórios como é de inteira
Justiça”.

Não houve contra-alegação.
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O Exmo Magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso merece provimento.

Com os vistos de lei, o processo vem à conferência para decisão.
E decidindo.
Os presentes autos de transgressão foram instaurados em 23 de

Dezembro de 1987 e têm por base auto de notícia levantado, em
16 de Maio de 1984, contra João Maria Lopes, a quem era ali imputada
a prática de uma infracção, por falta de pagamento do imposto de
compensação relativo ao 2.o trimestre do ano de 1984, na importância
assinalada nos autos, para efeitos da respectiva condenação.

Ora, como bem salientam Alfredo José de Sousa e José da Silva
Paixão (in ”Código de Processo Tributário”, Comentado e Anotado,
pag. 350), actualmente nunca há possibilidade de o processo de con-
tra-ordenação servir também para a liquidação de impostos, apenas
ou cumulativamente com a aplicação de sanções.

E daí que só a permanência destes autos como ”processo de trans-
gressão” permita a arrecadação, aqui, do imposto em causa.

Acresce que o arto 2o do Dec.-lei no 20-A/90 dispõe:
”As normas, ainda que de natureza processual, do Regime Jurídico

das Infracções Fiscais Não Aduaneiras só se aplicam a factos pra-
ticados posteriormente à entrada em vigor do presente diploma”.

(4 de Fevereiro de 1990, pois tal Decreto-Lei, não obstante datado
de 15 de Janeiro, apenas foi publicado em suplemento ao ”Diário
da República” distribuído em 30 de Janeiro de 1990).

E o arto 5o, no 2, do mesmo diploma, estabelece:
”Mantêm-se em vigor as normas do direito contra-ordenacional

anterior até que haja decisão, com trânsito em julgado, sobre as trans-
gressões praticadas até à data da entrada em vigor do presente
diploma”.

Do exposto resulta que o processo das contra-ordenações fiscais
- regulado no arto 52o do RJIFNA - só se aplica ”a factos praticados”,
que o mesmo é dizer, a ilícitos cometidos posteriormente a 4 de
Fevereiro de 1990, data do início de vigência do citado Dec.-lei
no 20-A/90, mantendo-se em vigor as normas do direito contraven-
cional anterior relativamente às transgressões até então verificadas.

Por conseguinte, não obstante a entrada em vigor quer do RJIFNA
quer do CPT, deve ser ainda instaurado processo de transgressão,
regulado no Código de Processo das Contribuições e Impostos, quanto
a factos praticados anteriormente ao início daquela vigência.

O que equivale a concluir no sentido da legalidade da instauração
do presente processo de transgressão que, assim, deverá prosseguir
seus regulares termos, no tribunal ”a quo”, se bem que apenas para
apreciação do pedido de condenação no imposto em causa, dada
a decisão já transitada, atinente à extinção, por prescrição, do pro-
cedimento judicial.

Consequentemente, procedendo a tese da recorrente, Fazenda Pú-
blica, o despacho sob censura não poderá manter-se.

Nesta conformidade, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido, na parte posta em crise, o qual
deverá ser substituído por outro de harmonia com o ora decidido.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Março de 1995. — Santos Serra (Relator) — Abílio
Bordalo — Castro Martins. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.
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Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Dívidas à Caixa Geral de Depósitos. Com-
petência dos tribunais tributários de 1a instância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na vigência do Dec.lei 48 953 de 5 de Abril de 1969
e do ETAF os Tribunais Tributários de 1a instância eram
competentes para a cobrança coerciva das dívidas à Caixa
Geral de Depósitos.

II — O art. 121o no 1 do ETAF não revogou o art. 61.o n.o 1
alín. c) do ETAF que ressalva, no âmbito do processo
de execução fiscal, os casos em que lei especial atribua
competência aos Tribunais Tributários de 1a instância
para a cobrança coerciva de dívidas às pessoas de direito
público nas quais se inclui a Caixa Geral de Depósitos.

III — A competência dos Tribunais Tributários de 1a instância
referida em I não se alterou com o no 3 do art. 214o

da Constituição da República após a 2a Revisão Cons-
titucional, na medida em que acolhe, essencialmente, a
formulação do art. 3.o do ETAF.

RECURSO N.o 12 595. RECORRENTE: Caixa Geral de Depósitos;
RECORRIDO: Luís Fernando Correia Carreio e mulher; RELA-
TOR: EXMo CONSo Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência (CGD), instituto
de crédito do Estado e Pessoa Colectiva de Direito Público
no 500 960 046, com sede no Largo do Calhariz, 1109 Lisboa Codex,
não se conformando com o despacho do M.mo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a instância de Lisboa (8o Juízo) que se declarou incom-
petente em razão da matéria para conhecer da execução por dívidas
àquela Caixa de Luís Fernando Correia Carreiro e mulher Maria
Auxiliadora Rodrigues Pereira Carreiro, identificados nos autos, no
montante de 2 426 253$00 e juros vincendos, provenientes de incum-
primento de contrato de mútuo celebrado em 17/10/79, veio do mesmo
interpor recurso para este Supremo Tribunal cujas alegações apre-
sentam um longo quadro de conclusões cujo teor aqui se dá como
integralmente reproduzido e que, em parte, se transcreve:

- De acordo com o disposto do art. 62o no 1 alín. c) do ETAF,
compete aos Tribunais Tributários de 1a instância conhecer da co-
brança coerciva de dívidas a pessoas de direito público, nos casos
previstos na lei.

O art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953 de 5/4/69 que aprovou a Lei
Orgânica da Caixa Geral de Depósitos, na redacção dada pelo art. 17o

do Dec.lei 693/70 de 31/12, bem como o art. 159o no 1 do Regulamento
aprovado pelo Decreto no 694/70 de 31/12, ao estabelecerem que
a cobrança de todas as dívidas de que seja credora a Caixa e suas
instituições anexas é da competência dos Tribunais de 1a instância
das Contribuições e Impostos, vêm contemplar ou concretizar um
caso para que remete expressamente o art. 62o no 1 alín. c) do ETAF
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e que, consequentemente, se encontra abrangido na respectiva pre-
visão normativa.

- O art. 4o no 1 alín. f) do ETAF, sob a epígrafe ”limites de jurisdição”
em nada releva para a apreciação da questão em análise (competência
para a cobrança de dívidas à recorrente) já que o que com ela se
pretende é unicamente subtrair à apreciação do Tribunal Fiscal ou
Administrativo questões meramente de direito privado quer em razão
das partes quer do objecto, constituindo, como efeito útil prático
numa restrição ou excepção ao princípio geral da plenitude da ju-
risdição segundo o qual o Tribunal por onde corre a acção deverá
ser também o competente para a decisão de todas as questões e
incidentes nela suscitados.

- Aliás na execução movida pela recorrente não se suscita qualquer
questão de direito privado, designadamente emergente do contrato
de mútuo que, com a inerente força probatória, serve de título exe-
cutivo restringindo-se o pedido à cobrança da dívida por aquela ti-
tulada e apenas cabendo ao Tribunal verificar a observância dos re-
quisitos formais do título e eventualmente a sua autenticidade, no
caso especial de vir a ser arguido de falso.

- As disposições especiais que atribuem competência ao Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa para cobrança das dívidas à CGD
(art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953 e art. 159o no 1 do Decreto 694/70)
não foram revogadas pelo art. 121o no 1 do ETAF já que se enquadram
na ressalva deste constante, para elas remetendo expressamente o
art. 62o no 1 alín. c) na sua previsão normativa abstracta.

- O art. 62o no 1 alín. c) do ETAF e o art. 61o do Dec.lei 48 953
não padecem de qualquer inconstitucionalidade, aliás, nem sequer
invocada no despacho recorrido que se considere a Constituição na
redacção posterior à 1a revisão constitucional, quer na redacção actual,
posterior à Lei Constitucional no 1/89 de 8/7.

- O despacho recorrido, ao considerar o Tribunal Tributário de
1a instância de Lisboa incompetente em razão da matéria para co-
nhecer da cobrança coerciva da dívida exequenda à CGD, emergente
do mútuo violou as disposições conjugadas dos arts. 61o no 1 do Dec.lei
48 953 de 5/4/69, 159o no 1 do Decreto no 694/70 de 31/12 e art. 62o

no 1 alín. c) do ETAF.
- E ao haver condenado a ora recorrente em custas, que delas

se encontra isenta nos processos que correm pelos Tribunais Fiscais,
violou o despacho recorrido as disposições legais especiais constantes
dos arts. 59o no 1 do Dec.lei 48 953, 156o do Regulamento aprovado
pelo Decreto 694/70 e 5o no 1 alín. d) do RCPCI aprovado pelo
Dec.lei 449/71 de 26/10.

Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve o des-
pacho recorrido ser revogado, declarando-se a isenção de custas da
recorrente e ordenando-se o prosseguimento da execução.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de que merece provimento o recurso, nos termos da jurisprudência
firme desta Secção tirada em numerosos casos idênticos.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Dos autos resulta, com interesse, o seguinte:
A Caixa Geral de Depósitos apresentou em 2/11/89, ao abrigo do

art. 61o do Dec.lei 48 953 de 5/4/69 com a redacção do art. 17o do
Dec.lei 693/70, no Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa, re-
querimento para cobrança de um crédito de 2 426 253$00 e juros
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proveniente de um contrato de empréstimo celebrado em 17/10/79,
como decorre da certidão junta a fls. 4 e segs. que aqui se dá como
reproduzida.

Naquele Tribunal (8o Juízo) o M.mo Juiz, por seu despacho de
7/11/89, declarou o Tribunal Tributário incompetente em razão da
matéria para conhecer da execução das dívidas à CGD, decorrentes
de incumprimento de contrato de empréstimo, sob a consideração
decisiva de que o referido art. 61o do Dec.lei 48 953 não pode deixar
de ter-se por revogado.

Sustentou, para tanto, em síntese, que nem será preciso invocar
o princípio segundo o qual a lei posterior derroga a anterior - art. 7o

do Código Civil -pois o art. 121o no 1 do Dec.Lei 129/84 o revogou.
E se não bastasse teríamos o actual art. 214o da Constituição conjugado
com os arts. 3o no 3 e 293o também da Lei Fundamental.

É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
São duas as questões que se colocam no âmbito deste recurso:

uma, respeitante à competência dos Tribunais Tributários de 1a ins-
tância para a cobrança coerciva em processo de execução fiscal de
dívidas à Caixa Geral de Depósitos (CGD) designadamente as pro-
venientes de contratos de mútuo celebrados com particulares; a outra
respeitante à isenção de custas da CGD nos processos tributários
em que se inclui a execução.

Comecemos pela 1a questão.
Refere-se na 7a conclusão que ”o art. 61o do Dec.lei 48 953 não

viola qualquer norma constitucional” inculcando a ideia de que o des-
pacho recorrido tomou posição sobre a questão da inconstituciona-
lidade de qualquer preceito da Lei Fundamental.

Contudo, analisando o despacho, dele não consta que tal questão
tenha sido abordada.

Sempre se dirá, no entanto, que o Tribunal Constitucional teve
já oportunidade de se pronunciar mais do que uma vez - cfr. Acórdãos
nos. 508/94 e 509/94 (para além dos ali citados nos. 371/94 e 372/94
ambos de 14/7/94 publicados no DR II série, respectivamente, de
13/12/94 e 14/12/94, sobre a existência da conformidade constitucional
do art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953, de 5 de Abril de 1969, na redacção
do art. 17o do Dec.lei 693/70 de 31/12, segundo o qual a cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a CGD e suas ins-
tituições anexas é da competência do Tribunal Tributário de 1a ins-
tância de Lisboa, tendo-se decidido pela não inconstitucionalidade
da referida norma que havia sido desaplicada sob a arguição de in-
constitucional naquele Tribunal em processos idênticos ao dos autos.

Como já se referiu, o despacho recorrido declarou incompetente
o Tribunal Tributário para conhecer da execução das dívidas à CGD
provenientes de incumprimento do contrato de mútuo, sob a con-
sideração de que o art. 61o do Dec.lei 48 953 foi revogado pelo art. 121o

no 1 do Dec.lei 129/84 e ainda pelo actual art. 214o da Constituição
conjugado com os arts. 3o no 3 também da Lei Fundamental.

De acordo com o disposto nos arts. 37o alín. d) e 144o do CPCI,
então em vigor, hoje, o art. 233o do CPT, o processo de execução
fiscal constitui o processo especial de cobrança coerciva dos impostos
e de outras receitas do Estado ou de outras que respeitem a créditos
equiparados aos do Estado.

O art. 62o no 1 alín. c) do ETAF aprovado pelo Dec.lei 129/84,
de 27/4, estabelece que ”compete aos Tribunais Tributários de 1a ins-
tância conhecer (. . .) da cobrança coerciva de dívidas a pessoas de
direito público, nos casos previstos na lei . . .”.
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A Caixa Geral de Depósitos é uma pessoa colectiva de direito
público (art. 2o do Dec.lei 48 953, de 5 de Abril de 1969) e um instituto
de crédito do Estado (art. 3o do Dec.lei 48 953); é também o que
decorre do art. 1o do Dec.lei no 694/70 de 31/12 que aprovou o Re-
gulamento da CGD.

Dispõe o art. 61o no 1 do referido Dec.lei 48 953 com a redacção
que lhe foi dada pelo art. 17o do Dec.lei 693/70 de 31/12 que a cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a Caixa e suas ins-
tituições anexas é de competência dos Tribunais de 1a instância de
Contribuições e Impostos de Lisboa (hoje, tribunal Tributário).

Estabelece o art. 121o no 1 do ETAF que ficam revogadas as dis-
posições especiais sobre as matérias que são objecto do presente di-
ploma, com excepção das ressalvas dele constantes.

Da conjugação destes normativos é evidente que o art. 61o do men-
cionado Dec.lei 48 953 não pode ter-se por revogado já que é ex-
pressamente ressalvado pela alín. c) do no 1 do art. 62º do ETAF,
que atribui aos Tribunais Tributários de 1ª instância a competência
para cobrança coerciva de dívidas a pessoas de direito público, como
é a Caixa Geral de Depósitos.

Seria manifestamente incongruente que, no mesmo diploma, o Es-
tatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, se contivesse uma nor-
ma, como é a do art. 121o no 1 com intuito revogatório de uma
outra norma do mesmo diploma como a da alín. c) do no 1 do art. 62o

atributiva de competência em cujo âmbito de estatuição cabe o art. 61o

no 1 do Dec.lei 48 953.
Não faz sentido aquela invocada revogação uma vez que não ha-

vendo revogação expressa também é verdade que não se verifica qual-
quer incompatibilidade ou colisão entre os normativos em confronto.

Não se descortinam igualmente razões que permitam concluir que
o referido art. 61o no 1 tenha sido revogado pelo art. 214o no 3 da
Constituição da República Portuguesa.

Após a 2a revisão Constitucional operada pela lei Constitucional
no 1/89 de 8/7, o art. 214o no 3 veio estabelecer que compete aos
Tribunais administrativos e fiscais o julgamento das acções e recursos
contenciosos que tenham por fim dirimir os litígios emergentes das
relações jurídicas administrativas e fiscais.

Esta norma reproduz essencialmente o texto do art. 3o do ETAF
que assinala a ”função jurisdicional” dos Tribunais administrativos
e fiscais com os ”limites” dessa jurisdição definidos no art. 14o (cfr.
Acórdão do STA de 2/3/94 - Rec. no 17 529).

Escreveu-se no já referido Acórdão no 509/94 do Tribunal Cons-
titucional:

”A própria Caixa nas suas alegações reconhece que uma disposição
como a do art. 4o no 1 alín. f) do ETAF sob a epígrafe ”limites de
jurisdição” sempre impediria que o Juiz do Tribunal Tributário pudesse
dirimir questões de direito privado ainda que qualquer das partes seja
de direito público”

”Não parece, no entanto, que a nova redacção do no 3 do art. 214o

da CRP - até na medida em que recolhe de perto a formulação do
art. 3o do ETAF - tenha pretendido ir além do ajustamento determinado
pela existência obrigatória dos Tribunais administrativos e fiscais pela
necessidade de definir competências daí resultantes.

E conclui o mesmo Acórdão:
”Tudo aponta, pois, para interpretar o art. 214o no 3 da CRP como

direccionado ao julgamento das acções e recursos que versem sobre re-
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lações jurídicas administrativas e fiscais litigiosas mas já não quanto
à execução das decisões proferidas”.

Também no caso vertente, a Caixa alega o reconhecimento da acei-
tação de que o Tribunal Tributário não é competente para dirimir
um litígio ou declaração de um direito, coisa bem diferente da cobrança
de um direito de crédito.

Ora, o que está em causa, é, na verdade, a cobrança coerciva de
dívidas à CGD e não o reconhecimento de qualquer direito privado.

Daí resulta a inverificação de qualquer incompatibilidade em colisão
entre o art. 4o no 1 alín. f) do ETAF e o art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953
(cfr. neste sentido os Acórdãos do STA de 4/4/90 - Rec. 12 506 in
BMJ no 396, pág. 343 e segs. e de 4/4/90 - Rec. 12 596 in BMJ 399
pág. 342 e segs.).

De resto, como já se disse não está vedado aos mutuários da CGD,
bem pelo contrário, permite-se o recurso aos Tribunais comuns com
vista à impugnação da quantia exequenda e discussão das questões
de direito privado que venham a suscitar-se em sede de execução
sobrestando-se, entretanto no andamento da execução, nos termos
consentidos pelo art. 4.o n.o 2 DO ETAF até que tal litígio de direito
privado seja dirimido (neste sentido o Acórdão do Tribunal Cons-
titucional n.o 509/94), tudo no respeito pelo princípio da igualdade
e da garantia de acesso à justiça (art. 20.o da Constituição da República
Portuguesa).

Face ao exposto e no seguimento da linha jurisprudencial dominante
deste STA em matéria de competência dos Tribunais Tributários de
1.a instância para a cobrança coerciva de dívidas à CGD, haverá de
concluir-se que, também no presente caso, não pode manter-se o
despacho recorrido.

Com esta conclusão, dirigida à revogação da decisão recorrida in-
cluindo, logicamente, a condenação em custas, que também pode sub-
sistir, prejudicado fica o conhecimento da tributação em custas sus-
citada pela recorrente.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido o qual deve ser substituído por
outro que determine o prosseguimento da execução salvo se outro
impedimento que não de incompetência a isso obstar.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Domingos Brandão de
Pinho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Dívidas à Caixa Geral de Depósitos. Com-
petência dos tribunais tributários de 1a instância.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Na vigência do Dec.lei 48 953 de 5 de Abril de 1969
e do ETAF os Tribunais Tributários de 1a instância eram
competentes para a cobrança coerciva das dívidas à Caixa
Geral de Depósitos.

II — O art. 121o no 1 do ETAF não revogou o art. 61o n.o 1
alín. c) do ETAF que ressalva, no âmbito do processo
de execução fiscal, os casos em que lei especial atribua
competência aos Tribunais Tributários de 1a instância
para a cobrança coerciva de dívidas às pessoas de direito
público nas quais se inclui a Caixa Geral de Depósitos.

III — A competência dos Tribunais Tributários de 1a instância
referida em I não se alterou com o no 3 do art. 214o

da Constituição da República após a 2a Revisão Cons-
titucional, na medida em que acolhe, essencialmente, a
formulação do art. 3.o do ETAF.

Recurso n.o 12 599. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos Crédito
e Providência; Recorrido: Óscar Maria Machado Ferreira e Mulher.
Relator: Exmo. Conso. Dr. Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência (CGD), instituto
de crédito do Estado e Pessoa Colectiva de Direito Público
no 500 960 046, com sede no Largo do Calhariz, 1109 Lisboa Codex,
não se conformando com o despacho do M.mo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a instância de Lisboa que se declarou incompetente em
razão da matéria para conhecer da execução por dívidas àquela Caixa
de Óscar Maria Machado Ferreira e mulher Natália da Silva Cabrita
Ferreira no montante de 455 395$00 e juros e despesas vincendos
provenientes de incumprimento de contrato de empréstimo celebrado
em 30/11/81, veio do mesmo interpor recurso para este Supremo Tri-
bunal cujas alegações apresentam o seguinte quadro conclusivo:

1a Compete aos Tribunais Tributários a cobrança coerciva de dívidas
a pessoas de direito público nos casos previstos na lei.

2a A Caixa Geral de Depósitos é uma pessoa colectiva de direito
público e instituto de crédito do Estado.

3a O no 1 do art. 61o do Dec.lei 48 953 estabelece a competência
dos Tribunais de 1a instância das Contribuições e Impostos de Lisboa
para cobrança de todas as dívidas de que seja credora a Caixa e
suas instituições anexas.

4a Tal competência foi atribuída em função da especial natureza
e fins da Caixa.

5a No âmbito das execuções instauradas pela Caixa não se suscitam
questões de direito privado.

6a As disposições especiais que atribuem competência ao foro fiscal
para cobrança das dívidas à Caixa não foram revogadas pelo art. 121o

do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
7a O art. 61o do dec.lei 48 953 não viola qualquer norma cons-

titucional.
8a O despacho recorrido contraria jurisprudência pacífica do Su-

premo Tribunal e viola as normas do art. 61o, no 1 do citado
Dec.lei 48 953 e art. 62o, no 1 alín.c) do Estatuto dos Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais.
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9a A exequente beneficia da isenção de custas, nos termos das
disposições conjugadas dos arts. 5o, no 1 alín. d) do Regulamento
das Custas dos Processos das Contribuições e Impostos, 59o do
Dec.lei 48 953, de 5/4/69, e 156o, no 1 do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 694/70 de 31/12.

Termina dizendo que deve o despacho recorrido ser revogado, or-
denando-se o prosseguimento da execução.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de que o recurso merece provimento, nos termos da jurisprudência
assente desta secção, tirada em numerosos casos idênticos ao presente.

Colhidos os vistos cumpre decidir.
Dos autos resulta, com interesse, o seguinte:
A Caixa Geral de Depósitos apresentou em 2/11/89, ao abrigo do

art. 61o do Dec.lei 48 953, de 5/4/69 com a redacção do art. 17o do
Dec.lei 693/70, no Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa, re-
querimento para cobrança de um crédito de 455 395$00 e juros pro-
venientes de um contrato de empréstimo celebrado em 30/11/81, como
decorre da certidão junta a fls. 4 e segs. que aqui se dá como
reproduzida.

Naquele Tribunal o M.mo Juiz, por seu despacho de 6/12/89, de-
clarou o Tribunal Tributário incompetente em razão da matéria para
conhecer da execução das dívidas à CGD, decorrentes de incum-
primento de contrato de empréstimo, sob a consideração decisiva
de que o referido art. 61o do Dec.lei 48 953 não pode deixar de ter-se
por revogado.

Sustentou, para tanto, em síntese, que nem será preciso invocar
o princípio segundo o qual a lei posterior derroga a anterior - art. 7o

do Código Civil - pois o art. 121o no 1 do Dec.lei 129/84 o revogou.
E se não bastasse teríamos o actual art. 214o da Constituição conjugado
com os arts. 3o no 3 e 293o também da Lei Fundamental.

É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
São duas as questões que se colocam no âmbito deste recurso:

uma, respeitante à competência dos Tribunais Tributários de 1a ins-
tância para a cobrança coerciva em processo de execução fiscal de
dívidas à Caixa Geral de Depósitos (CGD) designadamente as pro-
venientes de contratos de mútuo celebrados com particulares; a outra
respeitante à isenção da CGD nos processos tributários em que se
inclui a execução.

Comecemos pela 1a questão.
Refere-se na 7a conclusão que ”o art. 61o do Dec.lei 48 953 não

viola qualquer norma constitucional” inculcando a ideia de que o
despacho recorrido tomou posição sobre a questão da inconstitucio-
nalidade de qualquer preceito da Lei Fundamental.

Contudo, analisando o despacho, dele não consta que tal questão
tenha sido abordada.

Sempre se dirá, no entanto, que o Tribunal Constitucional teve
já oportunidade de se pronunciar mais do que uma vez - cfr. Acórdãos
nos. 508/94 e 509/94 (para além dos ali citados nos. 371/94 e 372/94
ambos de 14/7/94 publicados no DR II série, respectivamente, de
13/12/94 e 14/12/94, sobre a existência da conformidade constitucional
do art. 61o no 1 do dec.lei 48 953, de 5 de Abril de 1969, na redacção
do art. 17o do Dec.lei 693/70 de 31/12, segundo o qual a cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a CGD e suas ins-
tituições anexas é da competência do Tribunal Tributário de 1a ins-
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tância de Lisboa, tendo-se decidido pela não inconstitucionalidade
da referida norma que havia sido desaplicada sob a arguição de in-
constitucional naquele Tribunal em processos idênticos ao dos autos.

Como já se referiu, o despacho recorrido declarou incompetente
o Tribunal Tributário para conhecer da execução das dívidas à CGD
provenientes de incumprimento do contrato de mútuo, sob a con-
sideração de que o art. 61o do Dec.lei 48 953 foi revogado pelo art. 121o

no 1 do Dec.lei 129/84 e ainda pelo actual art. 214o da Constituição
conjugado com os arts. 3o no 3 também da Lei Fundamental.

De acordo com o disposto nos arts. 37o alín. d) e 144o do CPCI,
então em vigor, hoje, o art. 233o do CPT, o processo de execução
fiscal constitui o processo especial de cobrança coerciva dos impostos
e de outras receitas do Estado ou de outras que respeitem a créditos
equiparados aos do Estado.

O art. 62o no 1 alín. c) do ETAF aprovado pelo Dec.lei 129/84,
de 27/4, estabelece que ”compete aos Tribunais Tributários de 1a ins-
tância conhecer (. . .) da cobrança coerciva de dívidas a pessoas de
direito público, nos casos previstos na lei . . .”.

A Caixa Geral de Depósitos é uma pessoa colectiva de direito
público (art. 2o do Dec.lei 48 953, de 5 de Abril de 1969) e um instituto
de crédito do Estado (art. 3o do Dec.lei 48 953); é também o que
decorre do art. 1o do Dec.lei no 694/70 de 31/12 que aprovou o Re-
gulamento da CGD.

Dispõe o art. 61o no 1 do referido Dec.lei 48 953 com a redacção
que lhe foi dada pelo art. 17o do Dec.lei 693/70, de 31/12, que a
cobrança coerciva de todas as dívidas de que seja credora a Caixa
e suas instituições anexas é de competência dos Tribunais de 1a ins-
tância de Contribuições e Impostos de Lisboa (hoje, Tribunal
Tributário).

Estabelece o art. 121o no 1 do ETAF que ficam revogadas as dis-
posições especiais sobre as matérias que são objecto do presente di-
ploma, com excepção das ressalvas dele constantes.

Da conjugação destes normativos é evidente que o art. 61o do men-
cionado Dec.lei 48 953 não pode ter-se por revogado já que é ex-
pressamente ressalvado pela alín. c) do no 1 do art. 62º do ETAF,
que atribui aos Tribunais Tributários de 1ª instância a competência
para cobrança coerciva de dívidas a pessoas de direito público, como
é a CGD.

Seria manifestamente incongruente que no mesmo diploma, o Es-
tatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais se contivesse uma nor-
ma, como é a do art. 121o no 1 com intuito revogatório de uma
outra norma do mesmo diploma como a da alín. c) do no 1 do art. 62o

atributiva de competência em cujo âmbito de estatuição cabe o art. 61o

no 1 do Dec.lei 48 953.
Não faz sentido aquela invocada revogação uma vez que, não ha-

vendo revogação expressa, também não se verifica qualquer incom-
patibilidade ou colisão entre os normativos em confronto.

Não se descortinam igualmente razões que permitam concluir que
o referido art. 61o no 1 tenha sido revogado pelo art. 214o no 3 da
Constituição da República Portuguesa.

Após a 2a revisão Constitucional operada pela lei Constitucional
no 1/89 de 8/7, o art. 214o no 3 veio estabelecer que compete aos
tribunais administrativos e fiscais o julgamento das acções e recursos
contenciosos que tenham por fim dirimir os litígios emergentes das
relações jurídicas administrativas e fiscais.
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Esta norma reproduz essencialmente o texto do art. 3o do ETAF,
que assinala a ”função jurisdicional” dos Tribunais administrativos
e fiscais com os ”limites” dessa jurisdição definidos no art. 14o (cfr
Acórdão do STA de 3/3/94 - Rec. no 17 529).

Escreveu-se no já referido Acórdão no 509/94 do Tribunal Cons-
titucional:

”A própria Caixa nas suas alegações reconhece que uma disposição
como a do art. 4o alín. f) do ETAF sob a epígrafe ”limites de jurisdição”
sempre impediria que o Juiz do Tribunal Tributário pudesse dirimir ques-
tões de direito privado ainda que qualquer das partes seja de direito
público”.

”Não parece, no entanto, que a nova redacção do no 3 do art. 214o

da CRP - até na medida em que recolhe de perto a formulação do
art. 3o do ETAF - tenha pretendido ir além do ajustamento determinado
pela existência obrigatória dos Tribunais administrativos e fiscais pela
necessidade de definir competências daí resultantes.

E conclui o mesmo Acórdão:
”Tudo aponta, pois, para interpretar o art. 214o no 3 da CRP como

direccionada ao julgamento das acções e recursos que versem sobre re-
lações jurídicas administrativas e fiscais litigiosas mas já não quanto
à execução das decisões proferidas”.

Também no caso vertente, a Caixa alega o reconhecimento da acei-
tação de que o Tribunal Tributário não é competente para dirimir
um litígio ou declaração de um direito, coisa bem diferente da cobrança
coerciva de um direito de crédito.

Ora, o que está em causa, é, na verdade, a cobrança coerciva de
dívidas à CGD e não o reconhecimento de qualquer direito privado.

Daí resulta a inverificação de qualquer incompatibilidade ou colisão
entre o art. 4o no 1 alín. f) do ETAF e o art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953
(cfr. neste sentido Acórdãos de 4/4/90 - Rec. 12 506 in BMJ no 396,
pág. 343 e segs. e de 4/4/90 - Rec. no 12 596 in BMJ no 399 pág.
342 e segs.).

De resto, como já se disse não está vedado aos mutuários da CGD,
bem pelo contrário, permite-se o recurso aos Tribunais comuns com
vista à impugnação da quantia exequenda e discussão das questões
de direito privado que venham a suscitar-se em sede de execução
sobrestando-se, entretanto no andamento da execução, nos termos
consentidos pelo art. 4.o n.o 2 DO ETAF até que tal litígio de direito
privado seja dirimido (neste sentido o Acórdão do Tribunal Cons-
titucional no 509/94), tudo no respeito pelo princípio da igualdade
e da garantia de acesso à justiça (art. 20.o da Constituição da República
Portuguesa).

Face ao exposto e no seguimento da linha jurisprudencial dominante
deste STA em matéria de competência dos Tribunais Tributários de
1.a instância para a cobrança coerciva de dívidas à CGD, haverá de
concluir-se que, também no presente caso, não pode manter-se o
despacho recorrido.

Com esta conclusão dirigida à revogação da decisão sob recurso
incluindo, logicamente, a condenação em custas, que também pode
subsistir, prejudicado fica o conhecimento da tributação em custas
suscitada pela recorrente.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido o qual deve ser substituído por
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outro que determine o prosseguimento da execução salvo se outro
impedimento que não de incompetência a isso obstar.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Domingos Brandão de
Pinho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Dívidas à Caixa Geral de Depósitos. Com-
petência dos Tribunais Tributários de 1a Instância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na vigência do Dec.Lei 48 953 de 5 de Abril de 1969
e do ETAF os Tribunais Tributários de 1.a Instância eram
competentes para a cobrança coerciva das dívidas à Caixa
Geral de Depósitos.

II — O art. 121o no 1 do ETAF não revogou o art 61o no 1
alín. c) do ETAF que ressalva, no âmbito do processo
de execução fiscal, os casos em que lei especial atribua
competência aos Tribunais Tributários de 1a instância
para a cobrança coerciva de dívidas às pessoas de direito
público nas quais se inclui a Caixa Geral de Depósitos.

III — A competência dos Tribunais Tributários de 1.a Instância
referida em 1 não se alterou com o no 3 do art. 214o

da Constituição da República após a 2a Revisão Cons-
titucional, na medida em que acolhe, essencialmente, a
formulação do art. 3o do ETAF.

Recurso n.o 12 653. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrido:
Alcindo Teixeira de Almeida e mulher; Relator: EXMo CONSo Abí-
lio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência (CGD), instituto
de Crédito do Estado e Pessoa Colectiva de Direito Público
no 500 960 046, com sede no Largo do Calhariz, 1109 Lisboa Codex,
não se conformando com o despacho do M.mo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância de Lisboa (9o Juízo) que indeferiu liminar-
mente a petição de execução, pela ora recorrente instaurada e se
declarou incompetente em razão da matéria para conhecer da exe-
cução por dívidas aquela Caixa de Alcindo Teixeira de Almeida e
mulher Alda de Almeida Ribeiro, identificados nos autos, no montante
de 6.857.133$00 e juros e despesas vincendos provenientes de incum-
primento de contrato de mútuo com hipoteca celebrado em 27/2/81,
veio do mesmo interpor recurso para este Supremo Tribunal.

Fundamentou-se o despacho recorrido de 19/1/90 na consideração
decisiva de que o art. 61o do Dec.lei 48 953 de 5/4/69 se encontra
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revogado na parte em que atribui aos Tribunais de 1a instância das
Contribuições e Impostos (hoje, Tribunais Tributários) a competência
para cobrança coerciva de todas as dívidas de que seja credora a
CGD, designadamente as provenientes de inadimplemento de con-
tratos de mútuo celebrados com particulares no âmbito da sua ac-
tividade bancária.

Nas suas alegações a recorrente formulou um longo quadro de
conclusões cujo teor aqui se dá como integralmente reproduzido e
que, em parte, se transcreve:

- De acordo com o disposto no art. 62o no 1 alín. c) do ETAF,
compete aos Tribunal Tributário de 1.a Instância conhecer da cobrança
coerciva de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos
na lei.

- O art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953 de 5/4/69, que aprovou a Lei
Orgânica da Caixa Geral de Depósitos na redacção dada pelo art. 17o

do Dec.lei 693/70 de 31/12, bem como o art. 159o no 1 do Regulamento
aprovado pelo Decreto no 694/70 de 31/12, ao estabelecerem que
a cobrança de todas as dívidas de que seja credora a Caixa e suas
instituições anexas é da competência dos Tribunais de 1a instância
das Contribuições e Impostos de Lisboa, vêm contemplar ou con-
cretizar um caso para que remete expressamente o art. 62o no 1 alín. c)
do ETAF e que, consequentemente, se encontra abrangido na res-
pectiva previsão normativa.

- O art. 4o no 1 alín. f) do ETAF, sob a epígrafe “limites de ju-
risdição”, em nada releva para apreciação da questão em análise (com-
petência para cobrança de dívidas à recorrente) já que o que com
ela se pretende é unicamente subtrair à apreciação do Tribunal Fiscal
ou Administrativo questões meramente de direito privado, quer em
razão das partes, quer do objecto, constituindo, como efeito útil e
prático, uma restrição ou excepção ao princípio geral da plenitude
da jurisdição, segundo o qual o Tribunal por onde corre a acção
deverá ser também o competente para a decisão de todas as questões
e incidentes nela suscitados.

- Aliás na execução movida para recorrente não se suscita qualquer
questão de direito privado, designadamente emergente do contrato
de mútuo que, com a inerente força probatória, serve de título exe-
cutivo, restringindo-se o pedido à cobrança da dívida por aquela ti-
tulada e apenas cabendo ao Tribunal verificar a observância dos re-
quisitos formais do título e eventualmente a sua autenticidade, no
caso especial de vir a ser arguido de falso.

- As disposições especiais, que atribuem competência ao Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa para cobrança das dívidas à
CGD (art.61o no 1 do Dec.lei 48 953 e art.159o no 1 do Dec.lei 694/70)
não foram revogadas pelo art. 21o no 1 do ETAF já que se enquadram
na ressalva deste constante, para elas remetendo expressamente o
art. 62o no 1 alín. c) na sua previsão normativa abstracta.

- O art. 62o no 1 alín. c) do ETAF e o art. 61o do Dec.lei 48 953
não padecem de qualquer inconstitucionalidade, aliás, nem sequer
invocada no despacho recorrido, quer se considere a Constituição
na redacção posterior à 1a revisão Constitucional, quer na redação
actual, posterior à lei Constitucional no 1/89 de 8/7.

- O art. 61o do Dec.lei 48 953 não viola quaisquer normas comu-
nitárias, nomeadamente as normas sobre concorrência, constantes dos
arts. 3o alín. f), 7o, 85o, 86o, 90o, 92o e 94o todos do Tratado de
Roma.
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- Por outro lado, a Directiva no 77 só é aplicável aos Estados não
beneficiando, assim, de aplicabilidade directa.

Inexistindo violação das regras comunitárias, não há violação do
disposto nos nos 2 e 3 o art. 4o da Constituição, não havendo, assim,
qualquer inconstitucionalidade.

- Também inexiste inconstitucionalidade directa por violação do
preceituado no art. 81o alín. f) da Constituição, por se tratar de simples
norma programática que define uma tarefa estadual.

- O despacho recorrido, ao considerar o Tribunal Tributário de
1.a Instância de Lisboa incompetente em razão da matéria para co-
nhecer da cobrança coerciva da dívida exequenda à CGD, emergente
do mútuo violou as disposições conjugadas dos arts. 61o no 1 do
Dec.lei 48 953 de 5/4/69, 159o no 1 do Decreto no 69/70 de 31/12
e art. 62o no 1 alín. c) do ETAF.

Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve o des-
pacho recorrido ser revogado e ordenando-se o prosseguimento da
execução.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério

Público neste STA pronunciou-se doutamente no sentido do pro-
vimento do recurso nos termos da numerada jurisprudência deste
Supremo Tribunal tirada em casos em tudo idênticos ao presente.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Dos autos resulta, com interesse, o seguinte:
- A Caixa Geral de Depósitos apresentou ao abrigo do art. 61o

do Dec.lei 48 953, de 5/4/69, com a redacção do art. 17o do
Dec.lei 693/70 de 31/12 no Tribunal Tributário de 1a instância de
Lisboa, requerimento para instauração de execução fiscal contra Al-
cindo Teixeira de Almeida e mulher Alda de Almeida Ribeiro para
cobrança coerciva de um crédito de 6.857.133$00 e juros e despesas
vincendos proveniente de um contrato de mútuo celebrado em 27/2/81
com os executados.

- O M.mo Juiz daquele Tribunal (9o Juízo), por seu despacho de
19/1/90 declarou o Tribunal Tributário absolutamente incompetente
em razão da matéria para conhecer da execução das dívidas à CGD
decorrentes do incumprimento do contrato de mútuo.

Para tanto considerou a decisão em síntese:
- Os arts. 61o do Dec.lei 48 953 de 5/4/69 e 159o do Decreto 694/70

de 31/12 estão revogados face ao disposto no art. 7o do Código Civil.
- O art. 121o do ETAF revogou a legislação especial que concede

à Caixa a jurisdição dos Tribunais Fiscais para cobrança coerciva dessas
dívidas por vontade expressa do legislador.

- A Caixa foi excluída pelo Estado Português do âmbito da aplicação
da Directiva 77/80/CEE exclusivamente quanto à sua actividade de
Banco do Estado e que os arts. 85o a 92o do Tratado de Roma se
aplicam ao sector.

Isso coloca o problema da invalidade constitucional dos preceitos
que permitem à Caixa o recurso à execução fiscal.

- Também se vislumbra inconstitucionalidade directa em face do
preceituado no art. 81o alín. f) da Constituição da República
Portuguesa.

- As execuções por dívidas à Caixa baseadas em contrato de mútuo
têm por objecto questões de direito privado e assim excluídas da
jurisdição fiscal nos termos do art. 4o alín. f) do ETAF.

- Por tudo isto, o M.mo Juiz declarou incompetente em razão da
matéria aqueles Juízo (9o), face à exclusão desta jurisdição para exe-
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cução por dívidas à Caixa provenientes de contrato de mútuo, por
força do disposto nos arts. 4o no 1 alín. f) e art. 121o do ETAF.

É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
Como claramente resulta do que vem referido, está em causa a

competência dos Tribunais Tributários de 1.a instância para cobrança
coerciva em processo de execução fiscal por dívidas à CGD desig-
nadamente as provenientes de contratos de mútuo celebrados com
particulares.

Propendeu o M.mo Juíz para a consideração de inconstituciona-
lidade dos preceitos que têm presidido à competência do Tribunal
de Lisboa para a cobrança daquelas dívidas à Caixa.

O Tribunal Constitucional teve já oportunamente de se pronunciar
mais do que uma vez, nomeadamente, através de Acórdãos nos 508/94
e 509/94 (para além dos ali citados Acórdãos nos 371/94 e 372/94)
ambos de 14/7/94 publicados no DR II série, respectivamente, de
13/12/94 e 14/12/94, sobre a conformidade constitucional do art. 61o

no 1 do Dec.lei 48 953 de 5/4/69 na redacção que lhe foi dada pelo
art. 17o do Dec.lei 693/70 de 31/12, segundo o qual cobrança coerciva
de todas as dívidas de que seja credora a CGD e suas instituições
anexas é da competência do Tribunal Tributário de 1.a instância de
Lisboa.

Decidiu-se em todos aqueles arestos pela não inconstitucionalidade
da referida norma que havia sido desaplicada com o fundamento
de inconstitucionalidade do Tribunal Tributário de 1.a instância em
processos idênticos.

Não se descortinam razões conducentes à inaceitação da jurispru-
dência do Tribunal Constitucional.

Como já se referiu, o despacho recorrido declarou incompetente
em razão da matéria o Tribunal Tributário para conhecer da execução
das dívidas à CGD provenientes de incumprimento do contrato de
mútuo, sob a consideração de que o art. 61o do Dec.lei 48 953 foi
revogado pelo art. 121o no 1 do Dec.lei 129/84 e ainda pelo actual
art. 214o no 3 conjugado com o art. 3.o no 3 ambos da Constituição
da República.

De acordo com o disposto nos arts. 37o alín. d) e 144o do CPCI,
então em vigor (hoje art. 233o do CPT), o processo de execução
fiscal constitui o processo especial de cobrança coerciva dos impostos
e de outras receitas do Estado ou de outras que respeitem a créditos
equiparados aos do Estado.

O art. 62o no 1 alín. c) do ETAF estabelece que ”compete aos
Tribunais Tributários de 1a instância conhecer (...) da cobrança coerciva
de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos na lei...”.

A Caixa Geral de Depósitos é uma pessoa colectiva de direito
público (art. 2o do DL 48 953, de 5/4/69) e um instituto de crédito
do Estado (art. 3o do Dec.lei 694/70 de 31/12 que aprovou o Re-
gulamento da CGD.

Dispõe o art. 61o no 1 do referido Dec.lei 48 953 com a redacção
que lhe foi dada pelo art. 17o do Dec.lei 693/70 de 31/12 que a cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a Caixa e suas ins-
tituições anexas é de competência dos Tribunais de 1a instância de
Contribuições e Impostos de Lisboa (hoje, Tribunal Tributário).

Estabelece o art. 121o no 1 do ETAF que ficam revogadas as dis-
posições especiais sobre as matérias que são objecto do presente di-
ploma, com excepção das ressalvas dele constantes.

Da conjugação destes normativos é evidente que o art. 61o no 1
do mencionado Dec.lei 48 953 não pode ter-se por revogado já que
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é expressamente ressalvado pela alín. c) do no 1 do art. 62o do ETAF,
que atribui aos Tribunais Tributários de 1a instância a competência
para cobrança coerciva de dívidas a pessoas de direito público, como
é a CGD.

Seria manifestamente incongruente que no mesmo diploma - o
ETAF - se contivesse uma norma como a do no 1 do art. 62o do
mesmo ETAF atributiva de competência em cujo âmbito de estatuição
cabe o art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953.

Não faz sentido aquela invocada revogação uma vez que não ha-
vendo revogação expressa também é verdade que não se verifica qual-
quer incompatibilidade ou colisão entre os normativos em confronto.

Não se vislumbram igualmente razões que permitam concluir que
o referido art. 61o no 1 tenha sido revogado pelo art. 214o no 3 da
CRP.

Após a 2a revisão Constitucional operada pela lei Constitucional
no 1/89 de 8/7, o art. 214o no 3 veio estabelecer que compete aos
Tribunais Administrativos e Fiscais o julgamento das acções e recursos
contenciosos que tenham por fim dirimir os litígios emergentes das
relações jurídicas administrativas e fiscais.

Esta norma reproduz essencialmente o texto do art. 3o do ETAF
que assinala a ”função jurisdicional” dos Tribunais administrativos
e fiscais com os limites dessa jurisdição definidos no art. 4o (neste
sentido o Acórdão do STA de 3/3/94 - Rec. no 17 529).

Escreveu-se no já referido Acórdão no 509/94 do Tribunal Cons-
titucional:

”A própria Caixa nas suas alegações reconhece que uma disposição
como a do art. 4o no 1 alín. f) do ETAF sob a epígrafe ”limites de
jurisdição” sempre impediria que o Juiz do Tribunal Tributário pudesse
dirimir questões de direito privado ainda que qualquer das partes seja
de direito público”.

”Não parece, no entanto, que a nova redacção do no 3 do art. 214o

da CRP - até na medida em que recolhe de perto a formulação do
art. 3o do ETAF - tenha pretendido ir além do ajustamento determinado
pela existência obrigatória dos Tribunais administrativos e fiscais pela
necessidade de definir competências daí resultantes.

Para depois concluir o mesmo Acórdão:
”Tudo aponta, pois, para interpretar o art. 214o no 3 da CRP como

direccionada ao julgamento das acções e recursos que versam sobre
relações jurídicas administrativas e fiscais litigiosas mas já não quanto
à execução das decisões proferidas”.

Também no caso vertente, a Caixa alega o reconhecimento da acei-
tação de que o Tribunal Tributário não é competente para dirimir
um litígio ou declaração de um direito, coisa bem diferente da cobrança
de um direito de crédito.

Ora, o que está em causa, é, na verdade, a cobrança coerciva de
dividas à CGD por inadimplemento do contrato de mútuo e não
o reconhecimento de qualquer direito privado.

Para a cobrança coerciva desde que a dívida seja certa, líquida
e exigível constante do título executivo (arts. 153o a 155o do CPCI)
estão preenchidas as condições legais para que o Tribunal Tributário
possa proceder à respectiva cobrança das dívidas à CGD.

Na execução fiscal não se pode discutir se a dívida exequenda foi
bem ou mal liquidada (art. 145o parágrafo único e 176o alín. g) do
CPCI) nem qualquer outra matéria que represente interferência em
matéria da exclusiva competência da entidade que houver extraído
o título (art. 176o alín. g) do CPCI hoje art. 286o alín. h) do CPT).



624

No caso dos autos a CGD limitou-se a requerer ao Tribunal Tri-
butário recorrido a cobrança coerciva de uma dívida de uma pessoa
colectiva de direito público e não a dirimência de qualquer questão
de direito que só poderia ser suscitada oportunamente em processo
próprio e no Tribunal competente.

Daí resulta a inverificação de qualquer incompatibilidade ou colisão
entre o art. 4o no 1 alín. f) do ETAF e o art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953
(cfr. neste sentido decidiram os Acórdãos do STA de 4/4/90 - Rec.
12 506 in BMJ 396 pág. 343 e segs.) e de 4/7/90 - Rec. 12 596 in
BMJ 399 pág. 342 e segs.

Portanto, a cobrança coerciva dos créditos da CGD pelo Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa não viola a alín. f) do no 1 do
art. 4o do ETAF.

Também a cobrança coerciva das dívidas à Caixa através do Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa não colide com as normas co-
munitárias e constitucionais sobre a concorrência já que a eventual
concorrência entre as instituições bancárias tem lugar a montante
da instauração do processo de execução fiscal.

A cobrança coerciva é uma consequência do não cumprimento de
qualquer contrato e não das negociações para obter crédito, nada
tem a ver com a actividade bancária.

Não se vê também como é que o processo executivo legalmente
facultado à CGD possa contrariar o art. 81o alín. f) da Constituição,
segundo o qual ”incumbe prioritariamente no Estado no âmbito eco-
nómico e social... assegurar a equilibrada concorrência entre empresas”.

Trata-se, além do mais, de uma disposição meramente programática
sem projecção de efeitos directos e imediatos na esfera jurídica
individual.

Também as normas comunitárias de concorrência constantes dos
arts. 3o alín. f), 7o, 85o, 86o, 90o e 92o do Tratado de Roma em
nada são afectados com a cobrança coerciva ao abrigo do art. 61o

do Dec.lei 48 953 já que não existe qualquer relação entre a execução
e tal concorrência que apenas diz respeito às relações entre Estados
membros da Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia.

Finalmente, a competência do Tribunal Tributário de 1a instância
de Lisboa para a execução de dívidas à Caixa em nada afronta a
Declaração Universal dos Direitos do Homem uma vez que, con-
trariamente ao que se defende no douto despacho recorrido, o pro-
cesso de execução fiscal garante aos mutuários da CGD as mesmas
possibilidades de defesa que os mutuários das outras instituições ban-
cárias, em dívidas desta natureza possuem.

Na verdade, era e é permitida a oposição à execução, podem ser
suscitados os demais incidentes permitidos em processo de execução
e permite-se o recurso das decisões que eventualmente afectem os
legítimos interesses dos mutuários (cfr. por exemplo arts. 175o, 176o,
254o e 257o do CPCI e arts. 23o alín. g), 285o, 286o, 355o e 356o

do CPT) num plano de igualdade com todos os contribuintes.
De resto, como já se disse não está vedado aos mutuários da CGD,

bem pelo contrário, permite-se o recurso aos Tribunais comuns com
vista à impugnação da quantia exequenda e discussão das questões
de direito privado que venham a suscitar-se em sede de execução
sobrestando-se, entretanto no andamento da execução, nos termos
consentidos pelo art. 4.o n.o 2 DO ETAF até que tal litígio de direito
privado seja dirimido (neste sentido o Acórdão do Tribunal Cons-
titucional n.o 509/94), tudo no respeito pelo princípio da igualdade
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e da garantia de acesso à justiça (art. 20.o da Constituição da República
Portuguesa).

Face ao exposto e no seguimento da linha jurisprudencial dominante
deste STA em matéria de competência dos Tribunais Tributários de
1.a instância para a cobrança coerciva de dívidas à CGD, haverá de
concluir-se que, também no presente caso, não pode manter-se o
despacho recorrido.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido o qual deve ser substituído por
outro que determine o prosseguimento da execução salvo se outro
impedimento que não de incompetência a isso obstar.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Domingos Brandão de
Pinho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

IVA. Impugnação judicial. Prazo.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo de impugnação de uma liquidação adicional
de juros compensatórios sobre IVA em falta e sobre reem-
bolsos efectuados não é aferido nos termos do arto 86o

do CIVA (redacção anterior ao DL 198/90, de 19/6),
por aquela não ter pressuposto qualquer recurso a es-
timativas ou presunções.

II — Havendo a situação ocorrido à sombra do C.P.C.I., o
prazo para impugnar deverá colher-se no arto 89o de tal
compêndio legislativo, ”ex vi” do arto 90o, no 1 do CIVA.

Recurso no 12.686, em que são Recorrente Centro de Formação Pro-
fissional da Indústria de Calçado e Recorrida a Fazenda Pública.
Relator, o Exmo. Conso. Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I- O Centro de Formação Profissional da Indústria de Calçado,
contribuinte no 900106590, com sede em São João da Madeira, di-
zendo-se inconformado com o despacho de 89.09.28, do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Aveiro, que lhe indeferiu liminarmente
a petição da impugnação judicial que perante ele deduzira da liqui-
dação dos juros compensatórios sobre IVA em falta e sobre reembolsos
efectuados desse imposto, do montante de 19.591.236$00, sob fun-
damento da extemporaneidade da sua dedução, pois que sendo de
8 dias o prazo para impugnar, a contar da notificação, ocorrida em
88.05.03 apenas o viera fazer em 88.08.12, recorre directamente para
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este Supremo Tribunal, pedindo a revogação do julgado e o pros-
seguimento da impugnação.

II- Como fundamentos do recurso desenvolveu, nas suas alegações,
várias razões que subsumiu ao sentido abreviado das seguintes pro-
posições conclusivas:

”1a- A impugnação apresentada pelo recorrente não se refere a
liquidação efectuada nos termos dos artos 84o e 85o do CIVA. Na
verdade,

2a- A liquidação do IVA não foi feita com base em presunções
ou estimativas, pois não havia falta de elementos que permitissem
apurar claramente o imposto.

3a- O arto 86o do CIVA apenas é aplicável aos referidos casos dos
artos 84o e 85o.

4a- Nos restantes casos, como o da presente impugnação aplicam-se
os artos 90o do mesmo Código e 82o, 84o e 89o do C.P.C.I. e o recorrente
respeitou os prazos aí estabelecidos.

5a- Julgando aplicável ao caso o referido arto 86o o meritíssimo
Juiz ”a quo” fez uma errada interpretação e aplicação dos mencio-
nados preceitos.

6a- Deve, pois, revogar-se a douta decisão recorrida e ordenar-se
o prosseguimento dos autos, como é de Justiça”.

III- O Ex.mo Mago do MoPo, junto deste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, após constatar que a liquidação impugnada fora praticada
a coberto do arto 82o do CIVA, manifestou-se pelo provimento do
recurso, por a impugnação judicial haver sido deduzida dentro do
prazo do arto 89o do C.P.C.I., mandado aplicar pelo arto 90o do CIVA.

IV- Com os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos cabe decidir.
1- Sujeito à censura deste tribunal de recurso está um despacho

de indeferimento liminar da petição de impugnação judicial de um
acto de liquidação de juros compensatórios, por se haver entendido
estar já caducado o direito que se pretendia fazer valer em juízo,
dado que se mostrava excedido o prazo de oito dias fixado pelo arto

86o do CIVA, em consequência da notificação da liquidação ter ocor-
rido em 3/5/88 e a petição da impugnação haver sido apresentada
em 88.08.12. A dicção do direito solicitada ao tribunal de recurso
passa apenas pelo apuramento da legalidade da decisão do tribunal
recorrido que impediu qualquer outra possibilidade de apreciação
de viabilidade da pretensão formulada, sob o pretexto absoluto do
direito subjectivo exercendo já não permitir qualquer outra discussão
em juízo, por se ter extinguido por caducidade. A ser assim, a eventual
procedência do recurso apenas terá o efeito de possibilitar o equa-
cionamento de quaisquer outras questões atinentes à viabilidade ou
inviabilidade da pretensão, com excepção do que constituir o objecto
do seu julgado.

2- Vem assente do despacho recorrido, numa rara perfeição de
arrumação factual nem sempre constatável em decisões de natureza
liminar, que o impugnante deduziu impugnação judicial da liquidação
dos juros compensatórios sobre o IVA em falta e sobre os reembolsos
efectuados desse imposto relativamente ao período de Outubro de
1986 a Janeiro de 1987, no montante de 19.591.236$00, conforme
notificação da Repartição de Finanças de São João da Madeira em
3/5/86 e que o montante em causa corresponde a liquidações adicionais
em conformidade com o arto 82o do CIVA e a petição inicial da
impugnação deu entrada em 12/8/88.

3- Não obstante ter sobrevivido uma grande alteração dos quadros
de ordenamento jurídico, onde a solução da controvérsia tem de ser
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pesquisada, traduzida desde a publicação do C.P. Tributário (entrado
em vigor em 1/7/91), que sucedeu ao C.P.C.I., até à alteração dos
preceitos legais citados no despacho recorrido e ainda no arto 90o,
todos do CIVA, determinado, respectivamente, pelos DLs 159/89,
de 12/6 e 198/90 de 19/6 (últimos preceitos), o certo é que o caso
concreto ocorreu debaixo da previsão normativa do C.P.C.I. e dos
artos 82o, 86o e 90o do CIVA, constantes das suas redacções originais,
e será do respectivo regime que emergirá a solução.

No arto 82o do CIVA configura-se a hipótese de o chefe de re-
partição de finanças ter de determinar uma liquidação adicional cor-
rectiva do imposto sobre o valor acrescentado, quando servindo-se
dos mais variados elementos tais como o exame específico das de-
clarações, o seu confronto com outras de períodos anteriores, o re-
sultado de exames à escrita ou a verificação de existências, constatar
fundadamente que nas declarações dos sujeitos passivos figura um
imposto inferior ou dedução superior aos devidos.

Estamos perante um acto, oficiosamente praticado, cujos efeitos
tende, com os estatuídos pelo primeiro acto efectivamente proferido,
a definir, tendencialmente de forma irrepetível, a situação jurídica
do contribuinte e que tanto se pode traduzir numa adição de novos
efeitos jurídicos ao primeiro acto (será vulgarmente o caso da li-
quidação adicional “stricto sensu”), como numa nova estatuição de
efeitos jurídicos que se substituem aos primeiros (reforma da liqui-
dação ou liquidação correctiva - cfr. Alberto Xavier, Conceito e Na-
tureza do Acto Tributário, págs. 127 e segs. e 582 e segs).

4- De qualquer forma “a revisão” do acto tributário ilustrada no
arto 82o do CIVA não tem nada a ver com a figura da rectificação
do imposto, possibilitada ao contribuinte quando se lhe deparem as
circunstâncias especiais enunciadas nos nos 3 e 6 do arto 71o do CIVA
e que, com o intuito de facultarem previamente uma fase de au-
to-reparação da autoliquidação errada do imposto, propiciadora de
um voluntário, rápido e eficaz meio de ajustamento à verdadeira si-
tuação real tributária, deferem o início o prazo de impugnação para
momentos ulteriores (cfr. arto 90o, nos 2 a 4 do CIVA, na redacção
original), conquanto agora - persistindo o regime - se coloque a ques-
tão de saber se, perante a configuração da condição especial de re-
corribilidade, traduzida na exigência de formulação de uma prévia
reclamação, feita no arto 151o do C.P.T.-e não deixamos de estar
perante um caso de autoliquidação na hipótese do arto 40o do CIVA
- o início do prazo, agora também especial (de 30 dias), não deverá
também estar apenas deferido para o momento da formação do in-
deferimento tácito ou da notificação do indeferimento expresso, como
se normativizou no arto 151o, no 2 do C.P. Tributário.

Por outro lado, ainda, não tem a liquidação adicional, de que fala
o arto 82o do CIVA, de implicar inclutavelmente a necessidade de
recorrer a promoções ou estimativas, embora ela possa surgir no de-
curso do procedimento respectivo, para apurar o imposto devido ou
seja para definir a situação jurídico-tributária do contribuinte no qual
se tenha de entrar, eventualmente, em linha de conta com os efeitos
de um outro acto tributário anterior.

O apuramento do imposto pode advir de meros erros de cálculo,
de taxa, de determinação exacta das operações tributáveis, da qua-
lificação de certos factos concretos tributáveis ou de consideração
de certa taxa de dedução ”pro ratia” - como parece ser o caso -,
ou seja de situações, em que poderá efectuar-se uma quantificação
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directa e exacta do imposto, traduzível na elaboração de um mero
juízo lógico-cognitivo. Ora, sempre que o acto tributário adicional
resulte de um tal processo de formação teremos que apenas o acto
conclusivo traduz a relação de vinculação jurídico entre o sujeito activo
e o sujeito passivo do imposto sobre a prestação tributária, nenhum
relevo jurídico autónomo conferindo a lei aos possíveis actos inter-
médios preparatórios do acto final.

5- Mas nem sempre assim acontece. O acto tributário pode emergir
como resultado de um processo específico de avaliação da realidade
tributária acontecida, materialmente relevante segundo os elementos
do tipo do imposto, apenas cognoscível a partir de regras de expe-
riência comum técnica ou não técnica, de regras de vocação probatória,
susceptíveis de diversa ponderação consoante o agente que elabora
esse juízo de indução. Caímos então no processo de determinação
do imposto elaborado com recurso a presunções, estimativas ou mé-
todos indiciários de que a administração apenas pode lançar mão,
no caso, quando esteja confrontada com uma carência de elementos
que lhe permitam apurar claramente o imposto (artos 84o do CIVA
e 81o do C.P. Tributário). Não deixa de se estar perante um acto
de liquidação adicional ou, eventualmente, de um outro acto de li-
quidação correctiva (reforma da liquidação).

Só que o acto de liquidação do imposto não surge, como ali, como
resultado directo de uma actividade meramente cognitiva do agente,
de matriz exacta, mas antes enquanto conclusão de um específico
procedimento de determinação do imposto, estruturado com utilização
de toda uma série de elementos técnicos e não técnicos, desde índices,
”ratios”, regras de experiência comum ou técnica, progresso de evo-
lução, etc., encaixado dentro do procedimento mais lato da liquidação
do imposto. Apurando-se o imposto a partir de índices que constituem
apenas sombras imprecisas e delévio da realidade, não quis o legislador
deixar de possibilitar um novo controlo de ponderação, segundo as
mesmas regras, da mesma realidade tributária, ciente da eventual
superveniência de uma conclusão quantitativamente diferente do im-
posto. Por isso, congeminou no arto 84o do CIVA um singular processo
de reclamação, primeiro, para o autor do acto e, depois, para um
órgão administrativo de colaboração com os particulares (as Comissões
Distritais de Revisão) cujo almejado escopo seria o de efectuar um
reexame dos pressupostos de facto considerados no juízo indutivo
de valoração e a ora adequação ao resultado determinado de certo
imposto, esbatendo-se, por um lado, a aleatoriedade subjectiva dos
intervenientes da avaliação dos rendimentos (embora com reduzido
êxito por a comissão funcionar normalmente por adesão à primeira
pronúncia) e a resistência dos contribuintes.

Ora, porque essa fase enxertada no procedimento de liquidação
do imposto com recurso a estimativas e presunções iniciada com a
reclamação do contribuinte e terminada com a decisão da comissão
tinha vocação para possibilitar a erupção de específicas questões, entre
elas se contando aquelas que surgem por adregação à espécie de
recurso hierárquico impróprio como parece ser - por um órgão colegial
administrativo de colaboração com o contribuinte entendeu o legis-
lador originário do CIVA dotá-la de um efeito de preclusão ao facultar
ao contribuinte a interposição de um recurso contencioso no curto
prazo de 8 dias a contar da notificação do acto de fixação do imposto
(do chefe de repartição de finanças ou da referida comissão - arto

85o do CIVA).
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6- Mas o caso concreto não se enquadra em qualquer procedimento
de liquidação oficiosa com recurso a estimativas ou presunções, onde
virtualmente houvesse de aplicar-se o regime de recurso contencioso
do arto 86o do CIVA, mas é apenas um acto adicional de liquidação
do imposto que verificou, adicionando, definitivamente novos efeitos
jurídicos a um primeiro acto de liquidação, em termos da situação
jurídico-tributária ter passado a ficar definida, entre o Estado e o
contribuinte, pelos contornos da prestação pecuniária então definida
ou verificada. É um acto de liquidação adicional referido a um anterior
acto de liquidação autónomo de imposto.

Sendo assim, nunca o prazo de impugnação judicial poderia co-
lher-se no arto 86o, no 2 do CIVA, mas antes no arto 89o do C.P.C.I.,
”ex vi” do arto 90o no 1 do CIVA.

7-A tempestividade do exercício do direito de impugnar haveria
de colher-se dentro dos pressupostos que tais preceitos mandam ter
em conta (cfr. a titulo sugestivo o que se diz no arto 13 da petição
inicial, no doc. no 3 e arto 89o, al. b) do C.P.C.I.), mas de que aqui
não pode curar-se por escapar ao objecto do recurso e à matéria
de facto nele assente.

Por isso, o despacho recorrido não pode manter-se, carecendo de
ser revogado.

V-Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes da Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em
conceder provimento ao recurso e revogar o despacho recorrido que
deverá ser substituído pelo outro que não seja de indeferimento liminar
com base no fundamento do prazo de impugnação do acto de li-
quidação adicional, a que alude o arto 82o do CIVA, ser o do no 2
do arto 86o do mesmo compêndio legal.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do S.T.A.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. apenas
tem competência para conhecer dos recursos directamente
interpostos dos tribunais de 1a instância - recursos per
saltum - quando estes tenham por exclusivo fundamento
matéria de direito.

II — Tal não será o caso quando o recurso tenha por fun-
damento alegação de, segundo as regras de experiência
e outras regras legais sobre a validade de determinados
meios de prova - o resultado do juízo probatório seja
diferente do referido pelo tribunal recorrido (concluin-
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do-se pela gratuitividade da transferência conta-a-conta,
numa empresa - em vez de se ficar por saber se houve
ou não doação).

Recurso no 13.711 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
Desmond William Taylor e de que foi relator o Exmo Sr. Conso

Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I - O Exmo Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Faro, dizendo-se inconformado com
a sentença, de 91.06.25, deste tribunal, que julgou procedente a im-
pugnação judicial que Desmond William Taylor deduzida contra a
liquidação do imposto sobre as sucessões e doações, sob pretexto
de que não teriam existido quaisquer factos tributários, pois a trans-
ferência, a débito, da conta de suprimentos do sócio Eduardo Hay-Edie
para a do impugnante (a crédito) na Sociedade Construentes Vasco
da Gama, Lda, de que ambos são sócios, da quantia de 4.466.661$00,
adviera da concessão de um mero empréstimo do primeiro ao segundo,
e, consequentemente, anulou a respectiva liquidação, dela recorre
directamente para este Supremo Tribunal, pedindo a sua revogação.

II - Em síntese das razões do seu inconformismo expendido nas
alegações de recurso, formulou a recorrente as seguintes proposições
seguintes:

”a) - A transferência da conta de um sócio para a de outro sócio,
sem qualquer contrapartida ou compensação económica, constitui uma
transmissão gratuita de bens, sujeita a imposto sobre sucessões e
doações.

b) - Os actos tributários praticados pela autoridade competente
revestem-se da presunção de legalidade, vinculando desde logo o par-
ticular, pelo que só a este compete em sua defesa demonstrar a ine-
xistência de facto tributário ou outra invocada ilegalidade.

c) - A diligência prevista no arto 90o do Código da Sisa e do Imposto
Sobre as Sucessões e Doações tem a natureza de uma investigação,
prévia quando está em dúvida se de facto se pretendeu fugir ao pa-
gamento do imposto ou ainda a caracterizar o tipo de transmissão
operada, não sendo necessária quando os serviços dispõem de ele-
mentos seguros que lhe permitam conhecer que a transmissão se ope-
rou e a que título.

e) - Os documentos juntos pela impugnante não fazem, a nosso
ver, prova dos factos alegados”.

III - O recorrido contra-alegou, batendo-se, em desenvolvida ar-
gumentação que condensou em várias conclusões, pela confirmação
do julgado que decretou a anulação do imposto que impugnara.

IV - O Exmo Mago do MoPo, junto deste Supremo Tribunal, após
discorrer que a recorrente (na sua 1a conclusão) sustenta não ter
a transferência de dinheiro em questão qualquer contrapartida ou
compensação económica (para daí distrair a conclusão da gratuitidade
da transmissão), mas que essa afirmação se não contém no probatório
da sentença onde até se considera que além da doação outros negócios
jurídicos podem servir de suporte à transferência, nomeadamente o
invocado empréstimo, sustenta que o recurso não tem por exclusivo
fundamento matéria de direito e que, por isso, o S.T.A. carece de
competência hierárquica para dele conhecer.
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V - A convite do Exmo Relator e porque as conclusões das alegações
do recurso admitiam, em défice de interpretação, que se concluísse
que a recorrente estivesse a formular um juízo geral sobre um tipo
da categoria de operação contabilística (ao expressar-se que ”a trans-
ferência da conta de um sócio para a de outro sócio, sem qualquer
contrapartida ou compensação económica, constitui uma transmissão
gratuita de bens...”) ou, ao, invés, que estivesse a dizer que, no caso
concreto, a transferência de dinheiro não tivera qualquer contrapartida
económica, foi o mesmo recorrente convidado a esclarecer as suas
declarações alegatórias.

E aceitando tal convite, veio o recorrente precisar que ”no recurso
se pretendeu pôr em causa o julgamento efectuado pelo último juiz
do T.T. de 1a instância que considerou que, no caso presente, não
é possível concluir que houve doação, já que doutros distintos negócios
jurídicos poderiam ter servido de base à transparência de determinado
montante da conta de suprimentos do sócio Hay-Edie para o do sócio
Desmond Taylor” e ainda que ”a Fazenda Pública sustenta que, pelo
contrário, não pode deixar de se considerar provado que a trans-
ferência de dinheiro operada de uma conta para outra foi gratuita
e não onerosa” e ”a sustentar esta tese aponta o facto de o recorrido
não ter conseguido provar a existência de um mútuo como justificação
da transferência: é que nem existe contrato de mútuo nem foi feita
a propósito, qualquer declaração para efeitos de imposto de capitais”.

E interrogando-se sobre se o recurso teria ou não por exclusivo
fundamento matéria de direito, defendeu a Fazenda Pública que o
caso concreto se integrará na segunda hipótese, por ”se estar a solicitar
um julgamento de direito sobre o valor da mesma”, ”embora se ar-
gumente que o recorrente não logrou provar a natureza diversa do
negócio subjacente ao movimento em dinheiro, nem o documento
apresentado consubstancia um contrato válido nem foram praticados
outros actos que poderiam demonstrar a existência de um mútuo
(p. ex. Manifesto para efeitos de IC), mas que o S.T.A. ao fundamentar
a decisão não pode deixar de considerar se o que resulta da prova
produzida é, - segundo as regras de experiência e das exigências legais
quanto à legalidade de certos meios de prova de ser ou não susceptível
(de verificar-se).

VI - Ouvidos o recorrido e o Exmo Mago do MoPo sobre os es-
clarecimentos prestados, apenas este Ilustre Magistrado veio dizer
manter a arguição da incompetência hierárquica do tribunal.

VII - Com os vistos dos Exmos Juízes-Adjuntos cabe decidir.
E a primeira tarefa que temos de cumprir é precisamente a de

decidir a questão prévia suscitada, qual seja a de saber se este tribunal
sofre de competência em razão da hierarquia para conhecer do re-
curso. Na verdade, ela logra de prioridade de conhecimento sobre
as demais questões, prejudicando até o conhecimento que destas hou-
vesse de fazer-se. É o que se dita no arto 3o da L.P.T.A. (”ex vi”
do arto 2o al. f) do C.P.T.) e já havia de instruir-se de outros preceitos
como dos artos 45o do C.P.T., 288o, no1, al. a); 660o, no1, al. a);
713o e 749o do C.P.Civil.

No arto 32o, no 1, al. a) do ETAF dota-se a Secção de Contencioso
Tributário do S.T.A. de competência para ”conhecer dos recursos
interpostos das decisões dos Tribunais Tributários de 1a instância com
exclusivo fundamento em matéria de direito, resultando, por outro
lado, do arto 41o, no1, al. a), do mesmo ETAF, que essa competência
para conhecer dos recursos cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância
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quando eles tenham por competência matéria que não seja exclu-
sivamente de direito, ou seja, por tanto de facto.

E o critério jurídico emergente de várias disposições legais (cfr.,
entre outros, artos 511o, no1, 653o, 655o, 659o, 646o, no 4, 722o, nos
1 e 2 e 729o no 2 do C.P.Civil para determinarmos se estamos perante
uma questão jurídica ou uma questão de facto, passa por saber se
o recorrente faz apelo, na sua causa de pedir do recurso, - inde-
pendentemente da pertinência, merecimento ou acerto jurídico para
a solução pretendida do recurso (que se situam fora desse âmbito,
sendo os fundamentos do recurso expressão do princípio dispositivo
de parte)-, a normas ou princípios jurídicos que tenham sido pre-
tensamente violados ou inaplicados, na sua determinação, interpre-
tação ou aplicação, ou se, ou também, à consideração de quaisquer
factos naturais ou ocorrências da vida real (fenómenos da natureza
ou manifestações concretas da vida, mesmo que do domínio do espírito
ou da vontade), cujo conhecimento implique a elaboração de qualquer
juízo probatório que não se contenha na competência de um tribunal
de revista (ou seja que não se reserva por uma constatação sobre
se houve ofensa duma disposição legal expressa que exija certa espécie
de prova para a existência de um facto ou que fixe a força de de-
terminado meio de prova -, casos em que a questão se reduz ”prima
facie” a uma aplicação da lei e só decorrentemente a uma fixação
consequencial de factos), pois, neste caso, a competência caberá, como
se disse já, ao Tribunal Tributário de 2a Instância, por força do arto 41o,
no 1, al. a) do ETAF, que, na fixação dos factos materiais da causa
se moverá dentro do valor legal das provas, elaborado, por regra,
de acordo com elas, um juízo de prova livre ou de livre convicção
sobre a existência dos factos probandos.

A identificação de fundamentos dos recursos colhe-se da análise
das conclusões das alegações, por ser nelas que o recorrente tem
de condensar as causas de pedir que tenham susceptibilidade jurídica
para, na sua óptica, determinar uma solução da causa diferente da
ditada na decisão recorrida.

Ora, no recurso e para solver a solução material nele controvertida
a recorrente pretende que este tribunal de revista efectue um juízo
probatório de reexame do elaborado pelo tribunal recorrido, con-
trolando a susceptibilidade da existência material da doação que es-
taria denunciada pela transferência conta-a-conta (da de Hay-Edie
para a de Desmond Taylor) através dos elementos de ponderação
ou de ilação judicial corporizados ”nas regras de experiência” e nas
”exigências legais quanto à validade de determinados meios de prova”
(pretenderá referir-se à exigência de forma consagrada no arto 1143o

do C.Civil para a validade do mútuo superior ao montante aí referido
em que o caso dos autos, a ser qualificado do mesmo modo, estaria
abrangido?) e isso para infirmar o quadro probatório retirado pela
decisão recorrida, da livre ponderação das provas recolhidas nos autos,
de que não seria possível concluir que houve doação já que a trans-
ferência de montantes conta-a-conta poderia advir de outros negócios
jurídicos.

Apurar se uma concreta transferência contabilística, desenhada na
geometria das diversas contas de uma sociedade, foi efectuada sem
contrapartida de qualquer prestação, dentro de qualquer procedimen-
to da vida, a partir das bases de cognoscibilidade judicial invocadas
que são as regras de experiência e a ausência de certo documento
formal da prova do mútuo; como pretende a recorrente, e isso com
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o sentido de que o juízo probatório efectuado na 1a instância sofreria
de erro por aí se haver concluído que não seria possível concluir
ter havido doação até a transferência de fundos poderia advir de
muitos outros negócios jurídicos, é claramente pedir a resolução de
uma questão probatória que não está na competência do tribunal
de revista como acima se demonstrou, cujas únicas excepções se con-
templam no arto 722o, no2 do C.P.Civil. O recurso não tem por ex-
clusivo fundamento matéria de direito.

Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário em julgá-lo hierarquicamente incompe-
tente para conhecer do recurso, sendo competente o Tribunal Tri-
butário de 2a Instância e podendo-se usar da faculdade inserta no
arto 47o do C.P.Tributário.

Sem custas por destas estar isenta a recorrente Fazenda Pública.

Lisboa, 8 de Março de 1995 — Benjamim Silva Rodrigues (rela-
tor) — José de Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Só a ilegalidade abstracta (arto 286o, no 1 al. a) do CPT)
pode ser fundamento de oposição à execução fiscal.

II — A questão de saber se as gratificações aos gerentes são
susceptíveis de ser base de incidência de Contribuições
para a SEGURANÇA SOCIAL encerra o conhecimento
de uma questão de possível ilegalidade concreta.

Recurso 14.175. Recorrente: Ezequiel Martins, Lda.; Recorrido: Fa-
zenda Pública; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Benjamim Rodrigues.

Exequiel Martins Lda, com sede no Entroncamento, deduziu opo-
sição à execução fiscal que lhe foi instaurada para cobrança de dívidas
provenientes de contribuições para a Segurança Social, alegando, em
síntese, que essas contribuições incidiram sobre gratificações atribuí-
das aos seus gerentes que não podiam considerar-se remunerações
de trabalho, sofrendo, por isso, a dívida exequenda de ilegalidade,
nos termos do arto 176o, a) do CPCI, traduzida em inexistência do
facto tributário.

II - Após contestação da Fazenda Pública em que bateu pela im-
procedência da oposição sobre pretexto da inadmissibilidade da dis-
cusão da legalidade da dívida exequenda em que se traduzia a causa
de pedir; da instrução dos autos com informações oficiais e da pro-
dução de prova testemunhal e de alegações da oponente em que
persistiu no seu ponto inicial de vista, o Mtmo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Santarém proferiu sentença, 91.10.21, em
que julgou improcedente a oposição.

Para assim concluir considerou-se que a oponente se apresentara
a discutir a inexistência dos factos tributários e essa causa de pedir
integrava o vício da ilegalidade concreta da dívida exequenda que
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não era, nos termos do arto 176o, a) do CPCI, fundamento legal
de oposição à execução fiscal, mas tão-só a ilegalidade abstracta.

III - Inconformada com esta decisão recorre agora a oponente para
esta Secção de Contencioso Tributário do S.T.A., pedindo a sua
revogação.

Para tanto alinhou diversas razões nas suas alegações que depois
sintetizou nas seguintes proposições conclusivas:

1. Não são devidas à ‘‘S.S.’’ as contribuições reclamadas pelo
C.R.S.S., a que se reporta a execução, por força do que dispõe o
arto 2o do Dec. Reg no 12/83 na redacção que lhe foi dada pelo
Dec. Reg. no 53/83, de 22 de Junho, como doutamente se decidiu
(douta sentença de fls...).

2. Pois as atribuições patrimoniais em causa, como resulta provado
nos autos não são devidas nos termos de contrato nem tem carácter
de regularidade. Assim

3. A «dívida» ou a quantia exequenda é ilegal por absoluta falta
de lei que faculte ao C.R.S.S. a «criação» dessa dívida e o seu re-
cebimento coercivo ou não o que, a final se traduziria em exportulação
de ou dinheiro alheio. Por isso,

4. Porque, na verdade a disposição do arto 176o do C.P.C.I. não
distingue entre ilegalidade abstracta ou em concreto, e porque a justiça
material impõe se não dê cobertura a arbitrariedades ou, pelo menos
a injusto locupletamento à custa alheia por parte de um organismo
público, ocorre o alegado fundamento legal de oposição à execução
do C.R.S.S., até por que

5. A decidir-se de outro modo se sancionaria um acto ilegal do
C.R.S.S. em manifesto prejuízo da Ag.te contra os princípios cons-
titucionais (artos 62o, 205o e 206o da CRP) e legais (arto 9o no 3
do C.C.) que regem a interpretação e aplicação da lei.

6. Ao decidir-se, como se decidiu, foram violados, por erro de
interpretação e aplicação as disposições dos artos 176o a) do C.P.C.I,
9o no 3 e 1305o do C.C., 62o, 205o e 206o da C.R.. e os artos 1o

e 2o do Dec. Reg. no 12/83 na redacção que lhe foi dada pelo Dec. Reg.
no 53/83.

IV - O Ex.mo Magistrado do Mo Po, junto deste Supremo Tribunal,
após considerar que alegar a inexistência dos factos tributários, como
a oponente fez na petição inicial, é alegar a ilegalidade concreta e
não sendo ela fundamento legal de oposição, mas tão a ilegalidade
abstracta, opinou no sentido do não provimento do recurso.

V - Com os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
1 - Decorre da sentença recorrida que a dívida exequenda, a cuja

cobrança coerciva o oponente se opôs, provem de gratificações atri-
buídas aos seus gerentes.

2. Em inteira consonância com o postulado de direito administrativo
de não admitir recurso contencioso de actos de execução de actos
administrativos, salvo e apenas na medida em que inovem na Ordem
Jurídica, por serem estes instrumentos legais da estatuição dos efeitos
jurídicos susceptíveis de preclusão, também no § único do arto 145o

do C.P.C.I., abrangente da situação por ter ocorrido à sua sombra,
pois que as dívidas respeitem ao ano de 1985 e a oposição foi deduzida
e 89.12.27, se dispunha que era vedado conhecer na oposição à exe-
cução fiscal se a dívida exequenda fora devidamente liquidada. En-
cerrava esta prescrição legislativa o princípio dogmático e estruturante
de direito fiscal de que a dívida exequenda era o efeito jurídico es-
tatuído por um outro acto anterior, o acto tributário.
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É este acto que define o conteúdo da relação intersujectiva, con-
cretizando para o sujeito activo o direito a receber uma prestação
e para o sujeito passivo o dever de a prestar. E a natureza deste
acto era entendida pela mesma forma fosse qual fosse a entidade
que tivesse procedido à liquidação.

A eventual ilegalidade de que ele padecesse tinha de ser sindicada
através de processo próprio, precedido ou não de prévia reclamação
administrativa ou recurso hierárquico consoante assim o exigisse o
estatuto da pessoa colectiva pública (como acontecia na altura em
que a Previdência Social estava estruturada verticalmente na depen-
dência hierárquica do Ministério respectivo, em que se teria de re-
clamar do acto de liquidação e depois recorrer hiearquicamente até
ao Ministro para se obter um acto administrativo definitivo e exe-
cutório de que se poderia recorrer contenciosamente para o STA),
tendo a falta de impugnação dentro do prazo legal como efeito jurídico
a estabilização da relação jurídica nos termos antes definidos ou a
formação de caso julgado ou decidido.

Já ao tempo em que as dívidas foram liquidadas o interessado,
que se sentisse prejudicado, teria de impugnar judicialmente o referido
acto de liquidação (Art.o 62o, no 1o, al. a) do ETAF), por este, no
quadro legislativo dos C.R.S.S., ter a natureza de um acto definitivo
e executório ou lesivo dos seus direitos e interesses (dado que estes
passaram a ter pelo DL no 549/77 de 31/12 personalidade jurídica
e autonomia administrativa e financeira). Tal é a oportunidade do
exercício do direito de recurso constitucionalmente consagrado
(arto 268o, no 3o, na redacção ao tempo da CRP).

Em, sede executiva, o devedor, onde o título exibido tem a força
certificativa da existência de dívida certa, líquida e exigível (arto 153o

do CPCI) equiparado a decisão com trânsito em julgado (arto 154o

do CPCI), apenas podia opor à execução os fundamentos tipicamente
enunciados no arto 176o do CPCI.

Entre eles não se contava qualquer causa integradora da ilegalidade
concreta da dívida exequenda. O único caso em que poderia ser posto
em causa o acto de liquidação estava contemplado na al. a) do referido
preceito e traduzia-se na ilegalidade da dívida exequenda em virtude
de a contribuição, imposto ou taxa de que provinha a dívida não
existir nas leis em vigor ou não estar autorizada a sua cobrança para
o respectivo ano.

Todavia, esta ilegalidade, cuja consagração como fundamento de
oposição radicava na sua especial gravidade por pressupor a ofensa
directa de normas constitucionais (arto 106o, nos 2 e 3) traduz-se
numa questão de validade constitucional da própria lei aplicada, ape-
lidada de ilegalidade abstracta, que o próprio tribunal não poderia
deixar de aplicar (arto 207o da CRP).

Afora esse caso de conhecimento da legalidade da liquidação, ape-
nas um outro a jurisprudência se dispôs a admitir, embora contendesse
até com a legalidade concreta da dívida exequenda e que dizia respeito
à indemnização pelos prejuízos causados nas estradas nacionais
(arto 158o do Estatuto das Estradas Nacionais, - Lei no 2037, de
19/8/49 -, Ac. do STA - Pleno - de 9/7/80, Acs Dts, no 230-238).

No caso sub judice, não vem questionada qualquer ilegalidade abs-
tracta, mas antes e tão-só que as gratificações a gerentes não são
passíveis de serem tributadas à face da lei que até se indica como
sendo o arto 2o do Dec. Reg. no 12/83, na redacção que lhe foi dada
pelo Dec. Reg. no 53/83, de 22 de Junho.
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A questão cinge-se, pois, à apreciação da legalidade concreta da
liquidação das referidas contribuições, pretextando-se que estas estão
inquinadas do vício dessa concreta lei. Ora, essa discussão não pode
ter lugar sede de oposição, como bem decidiu a sentença recorrida
e vem sendo sucessivamente proclamado por este Supremo Tribunal,
por forma tão constante que seria ocioso fazer citações.

VI - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em
negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.

Custas pela recorrente, com 60 % de procuradoria.

Lisboa, 95-03-08. — Benjamim Silva Rodrigues (Relator) — José
de Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, An-
tónio Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Conhecimento do pedido (único)
de condenação no pagamento de multa.

Doutrina que dimana da decisão:

Não merece censura alguma decisão judicial que, em processo
de transgressão fiscal instaurado por infracção p.e.p pelas
disposições conjugadas dos arts.1o, a), 3o, 25o, 26o, 41o

e 105o do Código do Imposto de transacções, se limita a
julgar extinto, por prescrição, o atinente procedimento ju-
dicial, sendo que da acusação não consta — nem tinha
de constar — pedido de condenação no imposto de tran-
sacções cuja alegada omissão de entrega de origem aos
autos.

Recurso no 16.924 de que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Alu-Alumínios, Lda. e de que foi Relator o Exmoo. Conso. Dro. Men-
des Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

ALU-Alumínios, Lda., com sede na Rua dos Combatentes, 4, em
Alhandra, foi, no presente processo de transgressão, acusada da in-
fracção fiscal p.e.p pelas disposições conjugadas dos artigos 1o, a),
3o, 25o, 26o, 41o e 105o do Código do Imposto de Transacções, sendo
pedido (apenas) a sua condenação no pagamento da multa de
7.110.736$00.

Na decisão final de fls.77, o Mmoo. Juiz do 2o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa, após julgar extinto, por pres-
crição, o procedimento judicial, proclamou não haver lugar a custas.

Inconformada, recorre a Fazenda Pública, rematando a sua alegação
com o seguinte quadro conclusivo:

1. A sentença recorrida, ao não se pronunciar sobre os pedidos
de condenação no pagamento do imposto e respectivos juros com-
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pensatórios constantes da acusação, deixou por proferir decisão sobre
matéria de que devia conhecer;

2. Incorreu, por isso, em vício de omissão de pronúncia, o que
constitui causa de nulidade da sentença, nos termos do arto. 668o,
1, d), do C.P.C.;

3. Por outro lado, não é possível à Fazenda Pública, como parece
depreender-se da sentença recorrida, liquidar ou cobrar o imposto
em falta através dos mecanismos administrativos correntes, nomea-
damente, débito ao tesoureiro e instauração de execução fiscal;

4. Pois existem situações em que a exigibilidade do cumprimento
da obrigação de imposto depende de um prévio pronunciamento ju-
dicial sobre a sua existência;

5. Tais situações são aquelas em que a falta de pagamento ou
entrega do imposto constituem elemento objectivo do tipo de ilícito
fiscal;

6. Aí, a condenação pela prática da infracção fiscal pressupõe a
liquidação do imposto e a averiguação e determinação judicial da
existência da obrigação de imposto;

7. Sendo que, proferida e transitada em julgado a sentença, nunca
a Administração Fiscal poderá proceder de modo diferente do ali
decidido, estando-lhe vedado, nomeadamente, liquidar e cobrar o im-
posto em processo administrativo de liquidação;

8. Uma vez que a Fazenda Pública não se encontra munida de
título de cobrança e que a cobrança do imposto liquidado ”dentro”
do processo de transgressão segue sempre o mesmo regime da co-
brança da multa, a execução apenas poderá fundar-se em sentença
condenatória proferida no respectivo processo de transgressão
(art.155o, b) do C.P.C.I.);

9. Para alcançar tal fim, imprescindível se torna a condenação da
arguida no pagamento do imposto e juros compensatórios pedidos
na acusação, pelo que os autos deveriam ter prosseguido;

10. Ao não entender assim, a douta sentença recorrida violou os
artigos 104o e 127o do C.P.C.I.

Sem contra-alegação e após despacho de sustentação subiram os
autos a este Supremo, tendo a Exma. PGA opinado no sentido do
provimento do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
O presente recurso assenta num claro equívoco da recorrente, o

de que na acusação se pediu a condenação da arguida no pagamento
da multa fixada nos autos e, bem assim, no do imposto de transacções
devido e respectivos juros compensatórios.

E a verdade é que tal peça termina assim: ”deve a presente acusação
ser julgada procedente, por provada, condenando-se a arguida no
pagamento da multa no valor total e único de 7.110.736$00”.

Destarte, patente é que o juiz não podia conhecer do imposto
de transacções e respectivos juros compensatórios eventualmente
devidos.

E assim, não se verifica a arguida omissão de pronúncia.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, man-

tendo-se a decisão recorrida.
Sem custas.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Contribuição industrial. Provisões. Custos de exercício. Sa-
lários e subsídios de férias.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Constitui uma verdadeira provisão a verba contabilizada
em certo exercício para fazer face ao pagamento das férias
e do subsídio de férias no exercício imediato.

2 — Porque tal provisão não se encontra prevista no artigo
33o do Código da Contribuição Industrial, a respectiva
verba não constitui, para efeitos fiscais, custo do exercício
em que foi contabilizado, mas, tão-só, do exercício em
que for utilizada e pelo montante em que o for.

RECURSO No 16.947 de que é recorrente Beecham Portuguesa Pro-
dutos Farmacêuticos e Químicos Lda. e recorrida a Fazenda Pública
e de que foi RELATOR o Exmoo. Conso. Dro. MENDES PI-
MENTEL.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

BEECHAM PORTUGUESA - Produtos Farmacêuticos e Quími-
cos, limitada, com sede na Rua Sebastião e Silva, 56, em Massamá,
Queluz, inconformada com a sentença do 1o Juízo do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa que julgou improcedente a im-
pugnação por si deduzida à liquidação adicional de Contribuição In-
dustrial-Grupo A, referente ao exercício de 1988, vem até nós, re-
matando a sua alegação com as seguintes conclusões:

- o quantitativo que, a título de aprovisionamento para subsídio
de férias, a ora recorrente lançou na sua contabilidade, com referência
ao exercício de 1988, como custos ou encargos desse mesmo exercício
de 1988, correspondente a férias e subsídio de férias, é custo ou en-
cargo do dito exercício de 1988, atento o disposto no DL. no 864/76,
de 28/XII, máxime, no seu artigo 2o, nos. 1 e 4, e no seu artigo 3o,
no 1, e no seu artigo 6o, nos. 1 e 2, e, ainda, atento o disposto no
artigo 26o, nos. 1 e 4, do Código da Contribuição Predial (Industrial,
corrigimos nós);

- a sentença recorrida, ao julgar improcedente e não provada a
impugnação judicial formulada pela ora recorrente em 1a instância,
violou, portanto, os citados preceitos, do artigo 2o, nos 1 e 4, artigo 3o,
no 1, e artigo 6o, nos. 1 e 2, do DL. 874/76, de 28/XII e, também
e ainda, o disposto no artigo 26o, nos 1 e 4, do Código da Contribuição
Industrial.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, onde o
Exmoo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
do não provimento do recurso em conformidade com a jurisprudência,
que diz pacífica, deste Tribunal.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A instância considerou provados os seguintes factos, expressamente

aceites na alegação de recurso:
a) Na sequência de exame à escrita da impugnante, efectuado em

1989, que incidiu sobre os exercícios de 1987 e 1988, foram propostas
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pelos serviços de fiscalização várias correcções à matéria colectável
dos referidos exercícios, nos termos constantes do respectivo relatório
dos serviços de fiscalização, junto a fls. 20 a 56 dos autos, constando
ainda do mesmo que, ”relativamente ao exercício de 1988, uma vez
que o contribuinte ainda não tinha procedido à entrega da declaração
modelo 2 de contribuição industrial, à data da realização do exame
à escrita, foi o contribuinte alertado no que respeita à natureza e
quantificação das situações focadas neste relatório, no sentido de pro-
ceder ao acréscimo de tais valores, no montante de 12.182.168$00,
ao quadro 18 da declaração modelo 2;”

b) Entre as correcções propostas no referido relatório, quanto à
matéria colectável do exercício de 1988, uma respeita à verba de
5.267.274$00, relativa a valor provisionado para subsídios de férias
devidos aos trabalhadores ao serviço da empresa nesse exercício, mas
a pagar no exercício seguinte, que a impugnante imputou a custos
do exercício de 1988 e a AF entende de acrescer no Q18 da declaração
modelo 2;

c) A impugnante apresentou em 28-06-89, a declaração modelo
2 de contribuição industrial grupo A, do exercício de 1988, onde de-
clarou um lucro tributável de 557.123.841$00, tendo autoliquidado
contribuição industrial no montante de 191.499.124$00, paga em
28.VI.89, através da verba no 860 do livro mod. 8-A auxiliar 4;

d) Em 26-VI-92, deu entrada na repartição de finanças o mapa
de apuramento modelo 27-6, onde a AF procedeu à correcção daquela
declaração, tendo acrescido à matéria colectável declarada pela im-
pugnante a importância global de 5.531.274$00, sendo 5.276.274$00
respeitante à verba referida em b) e 264.000$00 valor relativo a ajudas
na parte excedente ao limite estabelecido para os servidores do Estado.
Consta em nota, mo referido mapa, que todas as correcções foram
efectuadas de harmonia com o referido relatório de exame à escrita
e que as restantes concepções ali propostas foram efectuadas pelo
contribuinte acrescendo os respectivos valores no § 18 da declaração
modelo 2;

e) Com base na matéria colectável corrigida do exercício de 1988,
a AF procedeu à liquidação adicional de contribuição industrial grupo
A de 2.224.551$00, acrescida de juros compensatórios de 1.282.358$00,
de que a impugnante foi notificada em 04-IX-92, tendo efectuado
o seu pagamento em 16.IX.92.

Este o condicionalismo fáctico que suporta a questão que nos é
colocada e que consiste em saber se a verba em 1988 provisionada
para subsídios de férias dos trabalhadores da Ret. ao seu serviço
nesse exercício, a pagar no exercício seguinte, pode ser, para efeitos
fiscais, tida, ou não, como custos daquele exercício de 1988.

Há mais de uma década que se firmou neste Supremo jurisprudência
no sentido de que, no domínio do Código da Contribuição Industrial,
constituíam verdadeiras provisões, não previstas no artigo 33o, as ver-
bas contabilizadas em 31 de Dezembro do ano X para fazer face
ao pagamento, no exercício imediato, quer dos complementos de re-
forma, quer dos subsídios de férias pelo trabalho prestado naquele
ano X, pelo que tal verba não pode ser tida, para efeitos fiscais,
como custo do exercício em que foi constituída, mas daquele em
que se verificam os factos motivadores da sua constituição - vd. Acór-
dãos desta Secção de: 18.I.84 - rec. 2476; 29.V.85 rec. 2755; 03.VII.85
- rec. 2790; de 5.VI.85 - rec. 2583; 05.III.86 - rec. 2993; 07.V.86
rec. 3512; 09.VII.86 - rec. 3835; 22.X.86 - rec. 3830; 24.II.87 - rec. 3567;
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03.II.88 - rec. 5208; 11.V.1988 - rec. 3558; 12.X.88 - rec. 4777; 06.IV.89
- rec. 5.799; 07.VI.89 - rec. 10054; 23.V.90 - rec. 11923; 03.X.90
rec. 5587; 20.III.91 - rec. 13193; 02.III.1994 - rec. 14535; e do Pleno
desta Secção de 27.II.1985 - rec. 2476, in B.M.J. no 344, pág. 321,
e A.D. no 286, pág. 1110, e de 22.II.1989 - rec. 3512.

Aquele acórdão do Pleno mostra-se também publicado na R.L.J.,
ano 118o, p. 298, com anotação de concordância do Professor Teixeira
Ribeiro, que, aliás, já anteriormente se pronunciara no mesmo sentido
na mesma revista, ano 114o, pág. 83.

Vejamos o essencial da argumentação em que esta jurisprudência
e doutrina assentam, seguindo de perto esse mesmo acórdão do Pleno
de 27 de Fevereiro de 1985.

Estamos perante uma verdadeira provisão, pois se trata de ”custos
provisionados” e não de custos certos. De facto, ”como é da expe-
riência comum, existe sempre a possibilidade de esses custos oscilarem
para menos ou para mais: há trabalhadores que morrem, que deixam
o trabalho ou que, por doença, serviço militar e outras razões não
aparecem a exigir o que lhes é devido; e há, também, a possibilidade
de ocorrerem aumentos de ordenados, novos trabalhadores admitidos,
em condições de poderem vir a gozar alguns dias de férias, etc.”.

Ora, constituindo os custos em apreço verdadeiras provisões e não
sendo das mencionadas no artigo 33o do C.C.I., não podem ser tidas
como custos do exercício do ano em que foram constituídas, mas
apenas daquele em que se verificarem os factos que motivaram a
sua constituição.

Na verdade, sendo tal dotação levada à conta de ”ganhos e perdas”
(ou de ”resultados líquidos”, na terminologia do POC) e não con-
sentindo o citado artigo 33o que ela seja considerada custo, tem de
acrescer ao lucro tributável; só quando essa dotação for utilizada
é que, ”sendo ela levada a débito de ”ganhos e perdas”, pode ser
aceite, para efeitos fiscais, como custo do exercício em que ocorreram
os factos para que foi constituído, pois o lucro tributável há-de re-
ferir-se ao saldo revelado pela conta de ”ganhos e perdas” - artigo 22o

do C.C.I.”.
Embora as empresas possam constituir, ”com este ou outro nome,

as provisões que reputem convenientes à sua gestão”, certo é que
só podem considerar-se custos para efeitos fiscais os que a lei permite.

O direito a férias só se vence no dia 1 de Janeiro do ano seguinte
àquele em que o trabalho é prestado (artigos 2o, no 2, e 3o, no 1,
do DL. no 874/76, de 28/XII) e o prazo para o pagamento do cor-
respondente subsídio só termina imediatamente antes de elas se ini-
ciarem (artigo 6o, nos. 1 e 2, do mesmo diploma).

Não pode, pois, falar-se de dívida contraída no ano anterior (in
casu, 1988), nem de custo a este imputável, sob pena de ofensa do
princípio da especialização dos exercícios (cfr. artigos 22o, 23o e 26o

do C.C.I. e POC aprovado pelo DL. 47/77, de 7 de Fevereiro, capítulo
XII-Valometria, 1, c); ainda, alínea d) do no 1 do art. 31o da 4a

Directiva da CEE (no 78/660, de 25.VII.1978). Este princípio veio
a ter também consagração no POC aprovado pelo DL. 410/89, de
21/XI (cfr. seu no 4-c)).

Conclui-se que a sentença recorrida não violou os preceitos in-
vocados pela recorrente, antes fez correcta interpretação e aplicação
das normas pertinentes, não merecendo qualquer censura.
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Como assim e tendo presente o no 3 do artigo 8o do Código Civil,
acordam em confirmá-la, negando provimento ao recurso.

Custas pela recorrente, com procuradoria de 50%.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) José Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Processo. Processo de intimação para a passagem de certidões.
Tribunal competente. Isenção de custas.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os tribunais tributários de 1a instância, nos termos do
arto 166 do CPT, são competentes para conhecer os pro-
cessos de intimação para passagem de certidões.

2 — O arto 166 do CPT não é inconstitucional por estar abran-
gido pelo arto 2, no1, da Lei 37/80, de 10.8, que autorizou
o Governo ”a aperfeiçoar as garantias dos contribuintes”.

3 — Fazem parte das garantias dos contribuintes o direito à
informação e a fundamentação e notificação de todos
os actos praticados na matéria tributária que afectam
os seus direitos e interesses.

4 — A actividade do chefe da repartição de finanças integrada
na execução da política fiscal, definida pelo Governo e,
por isso, está incluído no âmbito do Estado, daí que
não esteja sujeita a custas.

Recurso n.o 17.533 em que são recorrente o Chefe da Repartição
de Finanças de Cascais 1a Repartição e recorrido João Pereira
Sousa Câmara. Relator, o Exmo Sr. Conso Dr. Rodrigues Pardal
( por vencimento).

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

João Pereira de Sousa da Câmara, cf 149349165, casado, reformado,
residente na Casa Nogueira, Ava Marginal no 21, Estoril, ao seu no-
tificado em 28-2-92, da liquidação adicional do imposto complementar,
Secção A, respeitante ao ano de 1998, e respectivos juros compen-
satórios, do montante de 772 240$, não tendo qualquer fundamen-
tação, veio em 2.3.92 ao abrigo dos artos 268, no 3, da CRP, 1, no 1,
alínea a) e 2 do DL 256-A/77, de 17-6, e 21, 22, 53, 64, 81, 82 e
166 do CPT requerer ao chefe da Repartição de Finanças de Cascais
para o notificar das razões de facto e de direito da determinação
da dádiva do imposto, bem dos critérios e cálculo subjacentes aos
montantes apurados.

O contribuinte, em 22-3-92, veio requerer ao Mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa - 4o Juízo - nos termos dos artos
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21, 22 e 186 do CPT, 82 da LPTA e 62, no 1, alínea g), de ETAF,
fosse notificado o chefe da Repartição de Finanças de Cascais para,
no prazo de 14 dias, satisfazer o pedido ou responder.

O Mo Juiz recorrido por ofício datado de 24.9.92 notificou o chefe
da Repartição de Finanças de Cascais para os efeitos do arto 166
do CPT e 83 da LPTA o qual por ofício datado de 29.9.92 e entrado
no Tribunal em 30.9.92, informou que os elementos requeridos foram
enviados ao requerente em 31.3.92, através de carta registada com
aviso de recepção e recebida em 01.04.92.

O contribuinte veio em 22.12.92 informar o Tribunal que a certidão
foi emitida após o prazo do arto 53 do CPT.

O digno representante do Ministério Público veio promover que
não se está perante um caso de inutilidade superveniente da lide
e que não havia isenção de custas (arto 3 do Cod. das Cust. Jud.).

O Mo Juiz recorrido considera aplicável o arto 3 do CCJ e, em
consequência, condena o chefe da repartição de finanças nas custas –
imposto reduzido a 1/8, nos termos dos artos 43 e 42 do CCJ.

O chefe da repartição de finanças, veio reclamar (arto 666, no 2,
do CPC), por ter passado a certidão requerida em 6.3.92 e que por
o contribuinte não ter deixado preparo para o envio pelo correio,
mas mesmo assim enviou a certidão em em 31.3.92 por carta registada
com aviso de recepção - recebida em 1.4.92 - o qual não notificou
logo o Tribunal de que havia recebido a certidão (v. certidão de
fls 23/24).

O contribuinte vem dizer que não há prova de que a certidão fora
passada em 6.3.92, concordando com a decisão judicial.

O digno, representante da Fazenda Pública, embora notificado,
nada disse sobre tal questão.

O digno representante do Ministro Público é de parecer que o
incidente deve improceder.

O Mo Juiz indeferiu o requerimento de rectificação de custas por
a certificação ao da certidão ter ocorrido em data posterior à in-
trodução da acção em juízo, por isso deu causa à acção.

O chefe da Repartição de Finanças de Cascais, interpôs recurso
para este Supremo Tribunal, pretendendo alegar neste STA.

O distinto representante do Ministério Público por o chefe da re-
partição ao recorrer não estava acompanhado de advogado promoveu
que fosse constituído mandatário judicial.

O chefe da repartição de finanças veio apresentar a procuração
forense, referindo que não é o titular da repartição - como pessoa,
como indivíduo - que é o recorrente mas sim o chefe da repartição
de finanças como titular de uma repartição de finanças tendo apre-
sentado as alegações e conclusões seguintes:

1. No caso sub judice, o Tribunal Tributário de 1a instância è in-
competente em razão da matéria, nos termos do arto 166 do CPT.

2. O chefe da repartição de finanças ”quo tale” é parte ilegítima
nos processos judiciais tributários, nos termos do arto 37 do CPT.

3. O arto 22 do CPT não obriga ao envio das certidões requeridas
e passadas, pelo que a alegada inutilidade superveniente da lide de-
ve-se ao requerente e não aos serviços.

4. O chefe da repartição de finanças que actue nessa qualidade,
no exercício das suas funções e por causa delas, está, isento de custas
nos termos do arto 3, no1, alínea a), do CCJ.

Nestes termos, requere-se a revogação da sentença recorrida, por
padecer de quatro erros de direito que conduziram a uma condenação
aberrante e injusta que urge sanar.
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O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal é de parecer que o recurso merece provimento por o Tribunal
Tributário de 1a instância não ser competente para conhecer do pedido
de intimação para passagem de certidão (arto 62 do ETAF), cabendo
sua competência ao tribunal administrativo de circulo arto 51, no1,
alínea m), do STAP, indo no mesmo sentido dos artos 82, no1 e
2 do LPTA e 166 do CPT e, por consequência, estar afastado o co-
nhecimento dos outros fundamentos do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Vê-se do relatado que o contribuinte João Pereira de Sousa

da Câmara requereu ao chefe da Repartição de Finanças de Cascais,
em 2.03.92, a emissão de uma certidão donde constasse a funda-
mentação do acto de liquidação adicional do imposto complementar
- Secção A, referente ao ano de 1988.

Como entendesse que o dito chefe da repartição de finanças não
tenha ainda satisfeito o pedido, o contribuinte deduziu, em 24.3.92,
perante o Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa - 4o Juízo -
o pedido de intimação para passagem da referida certidão, ao abrigo
do disposto no arto 166 do CPP.

O Tribunal a quo veio considerar que a certidão fora emitida para
além do prazo, pelo que julgou extinta a instância por inutilidade
superveniente da lide, mas condenou o chefe da Repartição de Fi-
nanças de Cascais nas custas por considerar que deu causa ao processo
de intimação para passagem da certidão.

Flui do relatado que as questões a decidir são: a de saber se os
Tribunais Tributários da 1a instância são materialmente competentes
para o conhecimento do pedido de intimação para passagem de cer-
tidão, se o chefe da repartição de finanças é parte legítima no referido
processo e, se actuando na qualidade de chefe da repartição de fi-
nanças, está ou não isento de custas.

Equacionados os problemas, urge conhecê-los.
2. O primeiro problema a conhecer é o da competência do Tribunal

(arto 3 da LPTA) que, por ser de interesse e ordem pública, precede
o conhecimento de qualquer outro.

A questão a decidir é saber se Tribunal Tributário de 1a instância
é competente para conhecer o processo de intimação da passagem
de certidão requerida por um contribuinte a uma repartição de
finanças.

Dispõe o arto 166 do CPT:
”São admitidos no processo judicial tributário os meios processuais

de intimação para consulta de documentos e passagem de certidões,
da produção antecipada de prova e de execução de julgados os quais
serão regulados pelo disposto nas normas sobre o processo nos tri-
bunais administrativos e fiscais.”

Deste preceito resulta que os meios processuais acessórios comuns
a jurisdição administrativa e fiscal previstos nos artos 82 - intimação
para consulta de documentos ou passagem de certidões - 92 - produção
antecipada de prova e 95 a execução dos julgados da LPTA passaram
a ser admitidos no processo judicial Tributário.

Os pedidos da produção antecipada de prova (arto 62 no1, alínea
e)) e relativos à execução de julgados (arto 6, no1, alínea d)) já cons-
tavam da competência dos Tribunais Tributários de 1a instância, nos
termos do arto 62.

Por isso, nesta parte o arto 166 transito nada inovou.
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Será tal norma referida à intimação para consulta de documentos
ou passagem de certidão que atribui competência aos Tribunais Tri-
butários de 1a instância, organicamente inconstitucional?

Da análise da Lei ressalta a ideia de que foi dada autorização
legislativa pela Lei 37/90, de 10.8, quando no arto 2, no 1, autorizou
o Governo no ”novo Código a aperfeiçoar o quadro de garantia dos
contribuintes...”.

Ora, nos termos do arto 19 do CPT, são designadamente, quantias
dos contribuintes ”o direito à informação” ”a fundamentação e no-
tificação de todos os actos praticados em matéria tributária que afec-
tem os seus direitos e interesses”.

Os artos 20 e 21 referem-se ao direita a informação e ao direito
à fundamentação.

No caso, o contribuinte pretendia ser informado da fundamentação
que levou à liquidação adicional do imposto complementar, secção
A, de 1988.

Por outro lado, o arto 62, no1, alínea g), do ETAF, também cor-
robora esta ideia na medida em que atribuiu aos Tribunais Tributários
de 1a instância as ”demais matérias que lhes foram confiadas por
lei”.

Acresce que o CPT teve por escopo ser um código completo abran-
gendo todas as questões que viessem a surgir no processo tributário.

A expressão processo tributário está empregada no código num
sentido amplo abrangendo o processo e o procedimento. Atinge tam-
bém o procedimento da liquidação tributária (arto 71, 76 e 77 do
CPT).

Acresce que o arto 39 do CPT não contraria este entendimento,
na medida em que confere a competência, em geral, dos Tribunais
Tributários.

O mesmo se pode dizer do arto 130 da LPTA, que não invalida
o critério acima referido.

Quer dizer: o arto 166 do CTT não é inconstitucional nem orgânica
nem materialmente por estar abrangido pela previsão de arto 2, no1,
da Lei 37/90, tanto mais que há todo o interesse em separar as matérias
administrativas das matérias fiscais ou com elas conexadas: cfr. AL
Guerreiro e J.S. Dias Mateus, Cod. de Proc. Trib., Fisco, Lisboa 1991,
p. 166.

Em suma: o tribunal tributário é competente para a determinação
da intimação para passagem de certidão, sendo as tramitações as
previstas na LPTA - artos 82 a 85.

3. Outra questão a decidir é a de saber se o chefe da Repartição
de Finanças de Cascais era parte legítima para o presente recurso.

Com efeito, o chefe da Repartição de Finanças de Cascais faz
parte da organização da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos
- é um serviço local (arto 36 do DL 408/93, de 14.12) - por isso,
no Tribunal Tributário, devia ser representado pelo representante
da Fazenda Pública (arto 37, alínea e), do CPT).

Todavia, o processo foi sempre conduzido como se o chefe da
Repartição de Finanças de Cascais até a certa altura se pessoalizou
no respectivo chefe: Senhor Jaime Madureira Magalhães - fosse parte
do processo, tendo sido condenado nas custas do processo.

A Fazenda Pública não se apresentou a defender os interesses desta
(arto 72 do ETAF).

O Ministério Público, na defesa da legalidade, promoveu a con-
denação do chefe da Repartição de Finanças de Cascais - represen-
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tante da Administração Fiscal naquele concelho - nas custas (arto

69 da ETAF) ou foi de parecer que o Tribunal da mencionada re-
partição de finanças - individualmente - constituísse advogado.

Se o chefe da repartição de Finanças se não defendesse indivi-
dualmente da condenação em custas, teria de pagar as referidas custas.

Foi neste condicionalismo que o processo foi conduzido.
3. Chegados a este ponto é preciso averiguar se o chefe da Re-

partição de Finanças de Cascais estava ou não isento de custas.
A actividade do chefe da repartição de finanças como órgão local

da Direcção-Geral das Contribuições e Imposto está integrado na
execução da política fiscal, definida pelo Governo (arto 1 do DL 408/93,
de 14.12) e, por isso, está incluída no âmbito do Estado (v. artos
100, no 4, alínea a), da LPTA e 2 e 53 da Tabela de Custas na
STA) daí que não haja lugar a custas, por se verificar a isenção de
custas. No caso, o atraso da passagem da certidão tem efeitos
disciplinares.

4. Deste modo a decisão recorrida não pode manter-se por não
ter interposto e aplicado correctamente a lei.

Nestes termos, acordam em conceder provimento do recurso e,
em consequência, revogar a decisão recorrida no que respeita à con-
denação em custas.

Não são devidas custas neste Supremo Tribunal (arto 3 da Tabela
de Custas no STA).

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (relatos
por vencimento) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — José de
Jesus Costa (vencido de harmonia com a declaração junta). — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Imposto Profissional. Caducidade da notificação da liqui-
dação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Só nos casos em que tal seja exigido legalmente, é que
a notificação da liquidação assume a natureza de pres-
suposto deste acto e consequentemente da sua validade.

II — Tal não é o caso liquidação adicional a que se referem
os artos 35o, 36o e 41o do C.I. Profissional.

III — A caducidade do direito de liquidar o imposto profissional
apenas ocorre quando se verifica o circunstancionalismo
fixado no arto 35o do C.I. Profissional.

IV — Tendo a sentença recorrida computado o prazo da ca-
ducidade a partir da notificação da liquidação e não
havendo conhecido da questão de facto alegada, relativa
ao momento do acto de liquidação, impõe-se a sua re-
vogação para ampliação da matéria de facto e aplicação
do regime jurídico já definido pelo S.T.A., nos termos
dos artos 729o no 3 e 736o, no 1 do C.P. Civil.
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Recurso no 17 549 em que é recorrente a Fazenda Pública e recorrida
Maria Júlia dos Santos Figueiredo Borges Neves e de que foi relator
o Exmo Sr. Conso Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I — Maria Júlia dos Santos Figueiredo Borges Neves, casada, re-
sidente na Rua Antero Quental, no 1 r/chão, Venteira, Amadora,
impugnou judicialmente perante o Tribunal Tributário de 1a instância
de Lisboa (2o Juízo) a liquidação adicional do imposto do imposto
profissional relativo ao ano de 1976, invocando como único funda-
mento a caducidade do direito de liquidação, por ela haver sido efec-
tuada em Janeiro de 1982, dado que apenas fora notificada para
pagar o montante do liquidado, de 1.439$00, em 7 de Janeiro de
1982, através de carta registada com aviso de recepção.

II — A impugnação foi julgada procedente por sentença, de
93.06.11, que, em consequência, anulou o acto de liquidação, por
em síntese, haver considerado que, face aos artos 35o, 76o e 41o do
C.I.Profissional, a liquidação do imposto e sua notificação só poderiam
fazer-se dentro do prazo de cinco anos sobre aquele a que o ren-
dimento colectável respeitava, estando no caso concreto, esse prazo
excedido por terminar em 31 de Dezembro de 1981.

III — Inconformado com o assim decidido, o Ex.mo Representante
da Fazenda Pública junto do referido Tribunal, recorre directamente
para esta Secção de Contencioso Tributário do S.T.A., pedindo a
revogação da sentença.

Para tanto alinhou nas suas alegações de recurso diversas razões
que sintetizou, depois, na formulação das seguintes proposições
conclusivas:

”1o — A notificação do acto tributário não é pressuposto na sua
validade, sendo antes, acto necessário à sua eficácia em relação ao
notificando.

2o — O acto tributário de liquidação fica concluído e perfeito com
a efectivação da liquidação do imposto — e não a respectiva no-
tificação — impede a caducidade do respectivo direito.

4o — Sendo as vicissitudes da notificação irrelevantes para aquilatar
de validade do acto impugnado, improcede o fundamento invocado
pela impugnante e acolhido pela sentença recorrida.

5o — Acrescendo que na petição inicial não é posta em crise a
data da efectivação da liquidação nem tal facto resulta sequer dos
autos, quer da matéria de facto dada como provada na sentença re-
corrida, pelo que terá de considerar-se tal liquidação como efectuada
dentro do quinquénio seguinte ao do facto tributário e, por isso, plu-
ralmente válida.

6o — Ao decidir, como decidiu a sentença sobre o recurso violou
os artos 35o, 36o e 41o, todos do C. Imp. Profissional”.

IV — O Ex.mo Mago do Mo Po, junto deste Supremo Tribunal
Administrativo, após considerar que, antes de entrada em vigor do
C.P. Tributário, era jurisprudência firme que a notificação da liqui-
dação podia ser feita depois de caducado o direito de liquidar, salvo
disposição da lei em contrário, epinou no sentido do provimento do
recurso.

V — Com os vistos dos Exmos Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
1 — A sentença recorrida em como provados os seguintes factos:
a) — A liquidação impugnada nos autos respeita a imposto pro-

fissional relativo ao ano de 1976.
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b) — De tal liquidação foi a impugnante notificada em 7 de Janeiro
de 1982.

2 — Como se viu, a sentença recorrida tomou partido dentro da
querela doutrinária (cf. Soarez Martinez, Manual de Direito Fiscal,
pág. 293; Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, 404/405; Ale-
xandre de Amaral, Lições, pág. 214; Alberto Xavier, Conceito e Na-
tureza do Acto Tributário, págs.242, nota 129 e 581, nota 60 e Maria
de Lurdes Correia Vale, C.T.F. 144/152) e jurisprudencial (cfr. Acs.
do S.T.A., de 16/7/50, in AD. 229 - págs. 59; 6/7/88 in AD 324-1543;
23/1/854, ibidem, 281-560; 26/11/88, in A.P.D.R. 1988, págs. 1413 e
4.4.90 in ibidem 1990-347), que se desenvolveu no período anterior
à entrada em vigor do C.P. Tributário, sobre a natureza do acto de
notificação da liquidação enquanto pressuposto ou elemento cons-
titutivo, ou não, do acto de liquidação, tendo optado abertamente
pela tese daqueles que a configuravam como requisito constitutivo
do acto de liquidação. Daí que julgasse caducado o direito de li-
quidação, por dizendo embora respeite aos rendimentos de 1976, a
notificação da liquidação se tinha efectivado apenas em 1982.

Mas o que é certo é que a jurisprudência não se orientou no caminho
defendido na sentença recorrida e a, nosso ver, apoiado em fortes
argumentos dogmáticos. Sendo o acto de liquidação um acto que
procede a uma verificação constitutiva de efeitos, — daqueles que
predeterminadamente estão adestritos à ocorrência dos factos tribu-
tários definidos pela lei — em termos da relação intersubjectiva entre
o sujeito activo da imposto (normalmente o Estado) e o contribuinte
ficar definido exactamente segundo os termos que decorrem da ve-
rificação de tais efeitos jurídicos, que traduzem ”para o primeiro o
direito de receber uma prestação pecuniária de determinado montante
e para o segundo o dever de a prestar”, e sendo essa verificação
efectuada, por regra, por um agente administrativo no exercício da
sua competência, mal se compreenderia que a sua validade viesse
a ficar dependente de um posterior acto cujo sentido era primor-
dialmente o de dar a conhecer a prática do acto e o de potenciar
a sua execução ou reacção contenciosa. A estatuição dos afeitos ju-
rídicos estava de vez inscrita na ordem jurídica (cfr. artos 2o e 3o

do C.P.C.I.), dependendo da sua eficácia traduzida, máxime, na exi-
gibilidade do cumprimento da obrigação pecuniária e do decurso dos
respectivos prazos da referida notificação. A tese podia invocar em
seu favor o argumento do paralelismo da notificação dos actos ad-
ministrativos, em que aquele apenas era visto como condição da efi-
cácia destes. Admita-se, todavia, a excepção daqueles casos em que
a própria lei configurasse a notificação enquanto elemento constitutivo
ou pressuposto do acto da liquidação ou, pelo menos, como elemento
confirmador da sua validade.

Tal seria o caso do arto 11o, no 3o do C. da Sisa. É certo que
a Reforma Fiscal de 1989, dando ouvidos às sérias críticas que se
levantaram sobre a possibilidade da Administração Fiscal ”fabricar”
o momento da prática dos actos tributários, pré-datando-os, e que-
rendo reforçar as garantias dos contribuintes, veio inverter a situação
no que tange à exigibilidade da notificação do acto tributário dentro
do prazo em que o direito de liquidar pode ser exercido e porquanto,
como pressuposto necessário da não consumação da caducidade de
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tal direito. É doutrina bem expressada nos artos 33o do C.P.I., 79o

de CIRC e 84o do CIRS.
Já no que toca à exigência da notificação do acto tributário como

condição da sua eficácia em relação aos contribuintes, que o actual
C.I. Tributário veio afirmar como princípio geral no seu arto 64o,
não poderá argumentar-se estar-se perante uma nova atitude da li-
quidação tributária, pois tal era o entendimento que no regime anterior
se sufragava, retirado quer dos princípios gerais do direito adminis-
trativo quer das várias disposições legais que exigiam a notificação
do acto ao contribuinte (cfr. entre outros, artos 30o do C.I.M.Valias;
43o do C.I. Profissional; 102o, §1 o do C.C.Industrial, 27o CIVA; no 1,
al.s c) e d) do C.I.Transacções etc.).

O caso dos autos ocorreu ainda no domínio do regime anterior
e é à luz dele que se terá de apurar a solução.

Ora, dos artos 35o, 36o e 41o do C.I. Profissional a conclusão que
se retirava era precisamente a da observância do regime regra, - de
que a notificação do acto de liquidação não integrava a sua validade,
não era elemento pressuposto na sua constituição.

E tanto assim era que a notificação apontada pelo arto 41o apenas
tinha como escopo legal o de comunicar ao contribuinte ‘para pagar
ou satisfazer a diferença no prazo de 15 dias, sob pena de se vir
a proceder à cobrança virtual”.

Assim sendo, jamais se pode avalizar a decisão recorrida, pois que
esta partiu do pressuposto lógico da contemporaneidade necessária
entre os momentos da prática da liquidação e o da sua notificação
para efeitos da verificação da causa de extinção do direito de liqui-
dação, da caducidade do imposto.

O prazo de caducidade em nada contende, no caso, com a prática
do acto de liquidação, mas só com a prática do acto de liquidação
dentro ”dos cinco anos sobre aquilo a que o rendimento colectável
respeitar” (arto 35o do C.I. Profissional).

Deste modo, a sentença tem de encarar e resolver essa questão
de facto, qual seja a de se pronunciar sobre se o acto de liquidação
foi praticado em Janeiro de 1982, como se alega no arto 6o da petição
inicial.

Se conduzir pela afirmativa será então caso de aplicação do arto

35o do C.I. Profissional, estando o acto tributário ferido de violação
da lei, por caducidade do direito de liquidação.

De contrário, não se poderá julgar-se extinto o direito de liquidação
da verificada a caducidade, só porque a notificação do acto de li-
quidação ocorreu em 7 de Janeiro de 1982.

IV — Por todo o exposto e ao abrigo do disposto nos artos 729o,
no 3 e 730o, no 1 do C.P. Civil, acordam os Juízes desta Secção de
Contencioso Tributário do S.T.A. em anular a decisão recorrida e
em ordenar o baixar dos autos ao Tribunal Tributário de 1a Instância
a fim deste proceder à ordenada aplicação do direito, este nos termos
já definidos.

Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Benjamim Rodrigues — José de
Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, António
Mota Salgado.
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Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Tribunal
hierarquicamente competente.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, em decisão de 1a instância, se declara que a petição de
impugnação foi apresentada em certa data e no respectivo
recurso se alega que a petição deu entrada noutra data,
de concluir que no recurso se discute matéria de facto, pelo
tribunal hierarquicamente competente para conhecer do re-
curso é o T.T. de 2a Instância.

Recurso no 17.838. Recorrente: Maria Celeste Silva Barroso Beiroso;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Jesus
Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I - Maria Celeste Silva Barroso Beiroco, nos autos devidamente
identificada, interpôs o presente recurso da sentença do senhor Juiz
do 7o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa de
11.10.1993 que rejeitou, por extemporaneidade, a impugnação pela
recorrente interposta do acto de fixação do valor patrimonial atribuído
pela Comissão de Avaliação a que se refere o art.o 279.o do Código
da Contribuição Predial a um lote de terreno sito em Vale Flor,
freguesia de Cadafais, concelho de Alenquer.

A sentença considerou que a recorrente fora notificada da avaliação
em 29.6.1992 e que só apresentou a impugnação em 23.9.1993. A
recorrente afirma no recurso que a petição da impugnação foi apre-
sentada em 23.9.1992 e não em 23.9.1993.

Não houve contra-alegações.
A recorrente foi convidada a apresentar das suas alegações, o que

cumpriu a fls. 55 e 56.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o parecer de que o re-

curso versa questão de facto, pois que se discute a data em que a
recorrente apresentou a petição de impugnação, pelo que o tribunal
hierarquicamente competente é o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Notificadas as partes para dizerem o que se lhes oferecesse sobre
o dito parecer, quer a Fazenda Pública quer a recorrente vieram
dizer que a questão colocada ao tribunal é apenas de direito, qual
seja a de saber se o recurso foi apresentado dentro do prazo legal,
pese embora ter subjacente uma questão de facto.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Flui do exposto que a questão a decidir é apenas a de saber

se a petição de impugnação deu entrada ou não dentro do prazo.
A sustenta o Ex.mo Magistrado do MoPo que se trata de uma questão

de facto, pelo que o tribunal competente é o T.T. de 2a Instância
e não este STA.

Na verdade, em face do disposto nos artos 32o, no 1, alínea b),
e 41o, alínea a), ambos do ETAF, o tribunal hierarquicamente com-
petente para conhecer de recursos interpostos de decisões de 1a ins-
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tância é o T.T. de 2a Instância sempre que o recurso não tenha por
objecto exclusivamente matéria de direito.

Importa por isso começar por apreciar a questão de saber qual
o âmbito do recurso. Vejamos.

III - Ora, o Ex.mo Magistrado do MoPo tem razão.
Para decidir a questão de saber se a impugnação foi deduzida dentro

do prazo legal mister é apurar em que data a recorrente apresentou
a referida petição.

Da sentença consta que a petição foi apresentada em 23.9.1993,
mas a recorrente sustenta que ela entrou em 23.9.1992.

Tal questão é manifestamente uma questão de facto.
E não altera essa natureza a circunstância de o apuramento da

data da entrada da petição ser suceptível de se efectuar pela simples
análise da petição, ou seja, pela análise de um acto do processo.
É que, independentemente da maior ou menor facilidade - ou mesmo
evidência - no apuramento da data da realização de um acto ou trâmite
processual, a verdade é que tal apuramento exige mera actividade
de percepção de factos e não de interpretação de normas legais e
subsumpção de factos a essas normas.

Assim sendo, não sobra dúvida de que o recurso não versa ex-
clusivamente matéria de direito, pelo que, e nos termos dos preceitos
supracitados, o tribunal competente é o T.T. de 2a Instância.

Nestes termos, e tendo presente o disposto no no 3 do arto 47o

do Código de Processo Tributário, acorda-se em declarar esta Secção
de Contencioso Tributário STA incompetente, em razão hierarquia,
para conhecer do objecto do presente recurso e declarar para tal
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, com 15 000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — José de Jesus Costa (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Execução de sentença anulatória de liquidação. Título de anu-
lação de liquidação. Falta de contagem de juros compen-
satórios. Processo de impugnação. Impropriedade do meio
processual. Indeferimento liminar. Convolação. Pressupos-
tos do processo de execução de sentença. Artos 5o e segs.
do DL no 256-A/77, de 17 de Junho.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O processo de impugnação judicial é meio processual
inidóneo para sindicar a legalidade da emissão de título
de anulação de liquidação judicialmente anulada.

II — Tal meio é aplicável mesmo que a administração fiscal
tenha executado parcialmente a sentença, emitindo título
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de anulação do imposto e juros pagos pelo contribuinte,
mas não tendo contado os juros compensatórios a este
eventualmente devidos.

III — O meio adequado para tal é o processo de execução de
sentença, previsto e regulado nos artos 5o e segs. do
DL no 256-A/77, de 17 de Junho, e nos artos 95o e 96o

da LPTA.
IV — Em face do disposto no no 3 do arto 474o do CPCivil

é, em princípio, possível a convolação do processo de
impugnação para o de execução de julgado.

V — Se o interessado, contudo, não requereu à administração
fiscal a execução da sentença, falta um pressuposto ne-
cessário para que possa seguir o processo de execução
de sentença, pelo que se justifica o indeferimento liminar
da impugnação.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I- José Gomes Ferreira, nos autos devidamente identificado, in-
terpôs o presente recurso do despacho de 11.2.91, a fls. 21 a 22,
vo, do 5o Juízo no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa
que, ao abrigo do disposto na 2a parte da alínea c) do no 1 do arto 474o

do Código de Processo Civil, indeferiu liminarmente a impugnação
que o recorrente deduzira contra o título de anulação 1/90, do Te-
soureiro da Fazenda Pública do 8o Bairro Fiscal de Lisboa, no mon-
tante de 1 194 336$00, por ser manifesto que a pretensão do recorrente
não podia proceder.

O recorrente alegara, em resumo, que foi julgada procedente a
impugnação que deduzira contra a liquidação adicional de sisa e res-
pectivos juros e em que pediu a emissão do correspondente título
de anulação, com toda as consequências legais, em conformidade com
o arto 155o do Código da Sisa, no processo de impugnação no 39/89
do 4o Juízo do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa. Em
cumprimento da decisão, a administração fiscal emitiu o referido título
de anulação no 1/90, no montante de 1 194 336$00, o qual não abrange
os juros compensatórios que pedira ao abrigo do disposto nos §§ 1o

e 2o do arto 155o do Código da Sisa. Terminou pedindo a emissão
de novo título de anulação, em conformidade com o citado § 1o,
na redacção do DL no 252/89, de 9.8.89.

O despacho recorrido indeferiu o pedido com o fundamento es-
sencial de que o processo de impugnação é o meio próprio para
a anulação de actos tributários e que o título de anulação não constitui
um acto dessa natureza.

Deste despacho foi interposto recurso para o Tribunal Tributário
de 2a Instância, mas o senhor Juiz a quo, pelo despacho de fls. 51
e verso, não o admitiu. Contudo, este último despacho foi revogado
pelo despacho de fls. 53 e verso, o qual admitiu o dito, despacho
este que, devidamente notificado às partes, não foi objecto de
impugnação.

Remetidos os autos à 2a Instância, veio esta a declarar-se incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por acór-
dão de 14.7.1992. Os autos só vieram a dar entrada neste STA em
16.3.1994.
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O recorrente discorda do despacho recorrido e conclui as suas
alegações nos seguintes termos:

a) A petição liminarmente indeferida visava a anulação de um título
e a sua substituição por outro para correcta aplicação da norma tri-
butária material do artigo 155o do Código da Sisa, pelo que havia
respeito integral do artigos 5o do Código de Processo das Contri-
buições e Impostos;

b) O M.mo Juiz não foi confrontado com nenhuma evidência de
que a pretensão do autor não podia proceder, sendo antes manifesto
que, sem o pedido do autor, haverá “denegação de justiça”, pelo
que se fez uma errada aplicação do disposto no arto 94o do Código
de Processo das Contribuições e Impostos e na última parte da alínea c)
do no 1 do arto 474o do Código de Processo Civil;

c) Admitido o agravo, deve ser revogado o despacho de indefe-
rimento liminar em causa, com todas as consequências legais.

Não houve contra-alegações.
Foi proferido o despacho de fls. 80 no sentido de que o recorrente

constituísse advogado, o que cumprido foi a fls. 81 e 82.
O Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que o recurso

não merece provimento; não pelas razões do despacho recorrido -uma
vez que, não sendo o processo de impugnação o meio próprio para
atacar o título de anulação, como bem sustenta o senhor Juiz a quo,
o processo deveria prosseguir pela forma mais adequada, nos termos
do no 3 do arto 474o do CPCivil-, mas pela circunstância de, sendo
o processo adequado o de execução de sentença, previsto nos artos 95o

e 96o da LPTA e 5o e segs. do DL 256-a/77, de 17 de Junho, o
recorrente não ter requerido à administração fiscal a execução da
sentença anulatória da liquidação impugnada, pressuposto este ne-
cessário para que seja possível requerer judicialmente a execução de
sentença. Assim, justifica-se o indeferimento liminar do pedido.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II — 1 - O despacho ora recorrido considerou que o recorrente ale-

gara, em síntese, os seguintes factos, os quais o despacho tomou em
consideração, em sede laminar:

- No processo de impugnação no 39/89 de imposto de sisa que
correu termos no 4o Juízo do T. Tributário de Lisboa, foi impugnado
o acto tributário de liquidação adicional de sisa e respectivos juros
de mora, tendo pedido a emissão do competente título de anulação;

- Por sentença proferida nos autos supra-referidos, foi dado pro-
vimento ao recurso e anulada a liquidação impugnada;

- Com base na sentença em causa, a AF emite um título de anulação
em que não inclui os juros previstos nos §§ 1o e 2o do arto 155o

do CSISSD.
2- Ora, o que se discute é a questão de saber se foi correcto o

despacho de indeferimento liminar do pedido de impugnação contra
o título de anulação, em virtude de este processo não ser o meio
adequado para a sua anulação e substituição por outro título que
abranja os juros compensatórios eventualmente devidos ao recorrente
e ainda em virtude de não ser possível a convolação para a forma
de processo adequada.

Vejamos.
III — 1 - Dispunha o arto 5o do Código de Processo das Contri-

buições e Impostos (CPCI), preceito em vigor à data da impugnação
a que os presentes autos se reportam, que “A impugnação dos actos
tributários tem por fim obter a sua anulação total ou parcial, por
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decisão dos tribunais das contribuições e impostos, e poderá ter por
fundamentos a incompetência, vício de forma, inexistência dos factos
tributários ou qualquer outra ilegalidade”.

Com base neste preceito, a melhor doutrina sustentava que o pro-
cesso de impugnação visava a anulação judicial de actos de liquidação
ou outros actos tributários. E a jurisprudência fixou-se neste sentido.

Acto tributário pode ser o acto de liquidação, o qual é o acto
de aplicação da lei material tributária às situações concretas, fixando
o tributo a pagar pelos contribuintes.

Trata-se, pois, de um acto unilateral e coactivo da administração
fiscal -cfr. Alberto Xavier, in Conceito e Natureza do Acto Tributário,
pág. 83.

Para além deste acto de liquidação - acto tributário por excelência -
a lei previa outros actos tributários, como por exemplo o de fixação
da matéria colectável dos impostos, fixação de valores patrimoniais
e outros.

Elemento comum a todos estes actos é a intervenção unilateral
e coactiva da administração fiscal, com vista à aplicação da lei material
tributária a casos concretos, fixando um tributo a pagar, apurando
a matéria colectável de um imposto ou fixando um valor, com vista
à posterior aplicação de uma lei material tributária ou fixando uma
outra obrigação fiscal aos contribuintes.

2- Ora, como bem se observa no despacho recorrido, o título de
anulação de uma liquidação, em cumprimento de decisão judicial
transitada em julgado, não constitui um acto unilateral e coactivo
da administração fiscal com aquelas finalidades. Nem fixa um tributo
a pagar, nem determina a matéria colectável de um tributo a liquidar,
não determina um valor, para efeito de posterior liquidação de im-
postos, nem fixa qualquer obrigação fiscal que impenda sobre os
contribuintes.

O que o título de anulação constitui é um acto de reposição da
ordem jurídica violada com a liquidação anulada judicialmente. Tra-
ta-se de restituir ao contribuinte o montante do imposto que ile-
galmente lhe foi liquidado e cobrado.

Constitui, pois, um acto de execução de uma sentença judicial anu-
latória de uma liquidação.

Sendo assim, como é, resulta evidente a impropriedade do processo
de impugnação utilizado pelo recorrente para alcançar a substituição
do título de anulação da liquidação por outro que comportasse a
contagem dos juros compensatórios eventualmente devidos ao recor-
rente e por ele reclamados.

3 - O meio adequado é o da execução de sentença, como bem
observa o Ex.mo magistrado do Mo Po.

A administração fiscal, uma vez anulada uma liquidação, deve pra-
ticar os actos ou operações materiais necessários à reposição da ordem
jurídica violada com a liquidação entretanto anulada -cfr. Freitas do
Amaral, in Execução da Sentença, dos Tribunais Administrativos, Lis-
boa, Ática, especialmente págs. 67 e 68, e Direito Administrativo,
1988, IV vol., pás 228 e segs., Afonso Queiró, In Abstenção, Dicionário
Jurídico da Administração Pública, Vol. I, págs. 36 e segs., Rui Ma-
chete, in Caso Julgado, Dicionário citado, Vol. II, pág. 302, Simões
de Oliveira, Meios Contenciosos Acessórios, in Contencioso Admi-
nistrativo, Braga, 1986, pág. 228, e Ferreira Pinto e Guilherme da
Fonseca, in Direito Processual Administrativo Contencioso, 3a edição,
pág. 150.
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A administração -incluindo, pois, a administração fiscal- tem o dever
de executar espontaneamente a decisão judicial.

É nesse quadro que se integra a emissão dos títulos de anulação
de liquidações anuladas judicialmente. Trata-se de um acto que se
concretiza na restituição do imposto e juros pagos e que comporta
a eventual contagem de juros compensatórios a pagar pelo Fisco ao
contribuinte. E diz-se eventual contagem de juros compensatórios
porque nem sempre há lugar à contagem de juros a favor do
contribuinte.

4- Se a administração não executar espontaneamente a sentença,
ou não o fizer de forma correcta, nomeadamente não contando juros
indemnizatórios que sejam devidos, a lei prevê a forma de o con-
tribuinte solicitar a intervenção dos tribunais em ordem a controlar
a legalidade da conduta da administração e eventualmente compeli-la
a executar correctamente a sentença anulatória da liquidação. Tal
forma é o processo de execução de sentença, previsto nos artos 95o

e 96o da Lei de Processo dos Tribunais Administrativos e Fiscais,
aplicável ao contencioso tributário ex vi do arto 130o, no 1, do mesmo
diploma, e nos arto 5o e segs. do DL no 256-A/77, de 17 de Junho,
processo esse da competência dos tribunais tributários de 1a instância,
nos termos do disposto no arto 62o, no 1, alínea f), do Estatuto dos
Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pelo
DL o 129/84, de 27 de Abril.

5- Ora, dispõe o no 3 do arto 474o do Código de Processo Civil
que, “Se a forma de processo escolhida pelo autor não corresponder
à natureza ou ao valor da acção, mandar-se-á seguir a forma adequada;
mas quando não possa ser utilizada para essa forma, a petição será
indeferida”.

Daí que pudesse pensar-se que o processo de impugnação deveria
ser convolado para o processo de execução de sentença.

Só que, como bem salienta o Ex.mo Magistrado do Mo Po, pres-
suposto necessário para que o interessado possa requerer a execução
de sentença é que tenha requerido à administração que o faça.

Na verdade, se a administração fiscal não der execução espontânea
à sentença anulatória, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em
julgado da sentença, o interessado pode requerer à própria admi-
nistração a execução do julgado — cfr. arto 5o do DL no 256-A/77.
E, no caso de a administração o não fazer no prazo de 60 dias, o
interessado pode então recorrer aos tribunais, nos termos e para os
efeitos do disposto no arto 7o do mesmo DL.

E a tal não obsta o facto de a administração fiscal ter dado execução
parcial à sentença anulatória da liquidação, na medida em que restituiu
o imposto e os juros pagos. O referido sistema legal de controlo
da observância por parte da administração de decisões judiciais tanto
se aplica à inexecução total como à inexecução parcial.

6- Sucede que o recorrente não alegou que satisfizera esse pres-
suposto: requerer à administração fiscal a execução da sentença.

Assim, não se verifica um pressuposto essencial para que possa
ser utilizado o processo de execução de sentença, pelo que nunca
a pretensão do ora recorrente poderia ter provimento e se impunha
o indeferimento liminar da petição.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
formando-se a decisão recorrida, posto que por diverso fundamento.

Custas pelo recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — José Jesus Costa (Relator) — Fran-
cisco Rodrigues Pardal — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, Antó-
nio Mota Salgado.

655

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso do Tribunal Tributário de 1a. Instância. Questão de
facto. Incompetência.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluída no objecto de recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é este Tribunal incompetente em razão
da hierarquia, sendo então competente o Tribunal Tributário
de 2a. Instância.

Recurso no. 18 109. Recorrente: José Gomes Borlido, Lda; Recorrido:
Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1a de Braga que julgou im-
procedente a impugnação deduzida por José Gomes Borlido, Lda,
contra a 2a avaliação realizada à parcela de terreno referente ao pro-
cesso de avaliação no 999/89, no valor de 63 000 000$00 e conta de
custas no processo, com fundamento em caducidade do direito de
impugnar a legalidade da exigência das custas, veio a Ite recorrer,
concluindo a sustentar não ter sido notificada do resultado e dos
fundamentos de facto da avaliação impugnada e que só em 7.12.92
teve conhecimento daquele resultado e fundamentos de facto, na data
em que lhe foi entregue pela Repartição de Finanças de Viana do
Castelo a certidão requerida ao abrigo do disposto no art. 22o do
CPTributário, pelo que na data da apresentação da petição da im-
pugnação, em 14.12.92, estava dentro do prazo previsto no
art. 97o/§ único do CIMSISSDoações.

Em contra-alegações, a representante da Fa Pa sustentou a extem-
poraneidade da impugnação.

O EPGAdjunto é de parecer que o tribunal é incompetente em
razão da hierarquia porque o recurso não versa exclusivamente matéria
de direito, na medida em que a Rte alega ter tido conhecimento
do resultado da avaliação em data diferente (7.12.91) da indicada
na sentença (22.4.91), do facto pretendendo retirar a tempestividade
do procedimento.

Antes de entrar na discussão da causa, incumbe apreciar de questão
que os termos do âmbito do recurso, medidos pelas respectivas con-
clusões, apropositam e que, por se referir à incompetência do tribunal
em razão da hierarquia, logra conhecimento oficioso, além de poder
ser suscitada pelo MoPo (art. 45o-2 do CPTributário).

Com efeito, das conclusões do recurso se extrai a referida referência
à data do conhecimento dos termos do teor da avaliação impugnada,
que abre o questionamento de um facto contradizente da fixação
judicial (que, designou, efectivamente, outra data, a aludida pelo
MoPo).

Na verdade, aquela invocação funda a pretensão da Rte a ver julgada
tempestiva a petição da impugnação apresentada e reporta-se a um
acontecimento do seu foro (psíquico dos seus representantes legais),
o que qualifica como de facto o respectivo fundamento do recurso.
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Que, por ser contraditória da referência provada na sentença re-
corrida, se resolve em questão de facto a oferecer-se para apreciação
do tribunal de recurso, o qual, assim, e só por isso, não logra ”exclusivo
fundamento em matéria de direito”.

O juízo sobre a relevância jurídica de tal referência temporal em
questão, em ordem ao estabelecimento do termo inicial do prazo
para impugnar, caberá no âmbito do conhecimento do recurso pelo
tribunal julgado competente.

O que basta para que se considere que o recurso não tem como
exclusivo fundamento matéria de direito, mas também inclui questão
de facto, pelo que este tribunal é incompetente para o seu conhe-
cimento, nos termos do art. 167o do CPTributário, sendo para o mesmo
competente o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Termos em que se decide julgar este tribunal incompetente em
razão da hierarquia para o conhecimento do recurso.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça em 15 000$ e procu-
radoria em 40 %.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo
(Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Apoio judiciário. Aplicação ao processo tributário do regime
do arto 16o do DL no 387-B/87, de 29 de Dezembro.

Doutrina que dimana da decisão:

O regime do arto 16o do DL no 387-B/87, de 29 de Dezembro,
relativo ao apoio judiciário, é aplicável a todos os processos,
incluindo os tributários.

Recurso no 18 193. Recorrente: José António Amaral da Silva; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator: EXMo CONSo Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I - José António Amaral da Silva, nos autos devidamente identi-
ficado, interpôs o presente recurso do despacho de 28.9.1989 do senhor
Juiz do 2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa,
a fls. 13, vo, que indeferiu o pedido que o ora recorrente deduzira
de concessão de apoio judiciário, nas modalidades de patrocínio gra-
tuito e de dispensa de preparos e prévio pagamento de custas, nos
autos de execução instaurados contra a COVOPA - COOPERATIVA
DE PINTURAS ANTICORROSIVAS, S.C.R.L., para cobrança coer-
civa de dívida à Segurança Social e que contra o recorrente reverterá.

O referido indeferimento teve por base a consideração de que o
regime da ”assistência judiciária” só é aplicável nos tribunais or-
dinários.
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O recorrente discorda deste entendimento, sustentando que, em
face do disposto no arto 16o do DL no 387-B/87, de 29.12, o regime
de apoio judiciário é aplicável aos processos tributários.

Sem contra-alegações, os autos foram remetidos ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância que, por acórdão de 3.12.1991, se declarou
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso,
declarando para tal competente esta Secção de Contencioso Tri-
butário.

Elaborada a conta naquele tribunal, discutiu-se aí a questão de
saber se o processo deveria ou não subir a este STA sem o prévio
pagamento das custas - vindo a decidir-se pela afirmativa -, o que
levou a que os autos só fossem remetidos a esta STA em 11.5.1994.

O Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que o recurso
merece provimento pelas razões aduzidas pelo recorrente, acrescen-
tando que o DL no 387-B/87, de 29.12, realiza o princípio constitucional
do acesso ao direito e aos tribunais, pelo que a expressão ”todos
os tribunais” constante do arto 16o do referido DL no 387-B/87 abrange
os tribunais de todas as jurisdições.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Dispõe o no 1 do arto 16o do DL no 387-B/87, de 29 de Dezembro,

o seguinte: ”O regime de apoio judiciário aplica-se em todos os tri-
bunais, qualquer que seja a forma do processo”.

Ora, o que se discute é a questão de saber se este artigo 16o se
aplica aos tribunais tributários.

Vejamos, pois.
III - Ora, pode já dizer-se com toda a segurança que o citado ar-

tigo 16o é aplicável aos processos tributários.
1 - Na verdade, o preâmbulo do DL no 387-B/87, de 29 de De-

zembro, é perfeitamente elucidativo de que o propósito do legislador
foi o de que regime nele instituído fosse aplicável a todos os processos,
qualquer que fosse a jurisdição.

O no 1 do citado preâmbulo começa por afirmar o seguinte:
”Depois da revisão de 1982, o artigo 20o da Constituição passou

a conter uma inovação sem precedentes em direito comparado. Pro-
clamou, na sua epígrafe, o ”acesso ao direito”. E, ligando essa epígrafe
ao texto, ter-se-á que ela se reporta ao no 1: ”Todos têm direito
à informação e à protecção jurídica, nos termos da lei”.

E mais à frente, acentua-se:
”Estavam, no entanto, presentes objectivos pragmáticos imediatos;

para que o ”direito aos direitos” ganhasse forma e efectiva viabilidade,
necessárias seriam acções de informação e de protecção jurídica, pré
ou parajudiciária, para além da reconversão dos esquemas do que
classicamente se classificava de ”assistência judiciária”.

E logo no no 2 o preâmbulo acrescenta:
”Esses objectivos terão de dar resposta a diversas vertentes que

o tema oferecerá, como sejam a informação jurídica, onde especial-
mente relevam o pronto acesso ao direito e a consequente formação
de uma opinião pública a ele receptiva, a consulta jurídica e o apoio
judiciário”.

2 - Destas transcrições resulta evidente que foi propósito do le-
gislador concretizar o comando do arto 20o da Constituição, após
a revisão de 1982.

Ora, a realização integral desse desideratum só poderia alcançar-se
com a aplicação do regime do DL 387-B/87 a todos os processos,
qualquer que fosse a sua natureza e a jurisdição em que fossem
tramitados.
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3 - De resto, esse propósito encontra-se bem evidenciado no próprio
texto do citado DL.

Com efeito, o no 1 do arto 16o em análise preceitua que o regime
de apoio judiciário se aplica ”em todos os tribunais”, sem distinção
de jurisdição.

E em parte alguma do diploma se encontra qualquer referência
que inculque a ideia de que o legislador pretendia referir-se apenas
aos tribunais judiciais.

Bem pelo contrário. O no 1 do arto 1 dispõe que: ”O sistema de
acesso ao direito e aos tribunais destina-se a promover que a ninguém
seja dificultado ou impedido, em razão da sua condição social ou
cultural, ou por insuficiência de meios económicos, de conhecer, de
fazer valer ou defender os seus direitos”. Ora, este objectivo implica
necessariamente que o regime do DL 387-B/87 se aplique também
aos processos tributários.

Assim sendo, e sem necessidade de mais alongadas considerações,
se conclui que o recurso tem que proceder.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido, o qual deve ser substituído por
outro que não recuse o pedido de apoio judiciário pela invocada
razão de que o regime do DL no 387-B/87, de 29 de Dezembro,
não é aplicável aos processos tributários.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — José de Jesus Costa (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia
do STA (Secção de Contencioso Tributário).

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer de recurso
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a

instância, cujo âmbito abranja questão de facto e de
direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Tributário de 2a

Instância, nos termos dos artso. 2o, 1, b), e 41o, 1, a),
do ETAF.

Recurso no 18.446 de que é recorrente Agostinho Ferreira Pinto Ban-
deira e recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmoo.
Conso. Dro. Coelho Dias.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. Agostinho Ferreira Pinto Bandeira, inconformado com a sentença
de fls. 28, de 12.4.94, proferida pelo Mmoo. Juiz do 1o Juízo do Tribunal
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Tributário de 1a Instância do Porto, na qual se julgou improcedente
a oposição que deduzira à execução fiscal movida para cobrança de
62.691$00 de imposto profissional e respectivos juros compensatórios,
daquela decisão interpôs recurso para este STA, assim concluindo
a respectiva alegação:

”A — Os arts.13o parágrafo 1o e 41o do Código do Imposto Pro-
fissional, obrigam à notificação do contribuinte em caso de liquidação
realizada fora do prazo normal, impondo o Dec-Lei no 217/76, de
25/03, no seu art. 13o, que essa notificação seja pessoal, através de
carta ou postal registado com aviso de recepção, considerando-se a
notificação feita no dia em que for assinado o aviso;

B — Nestes termos, a falta de assinatura do aviso de recepção im-
porta a falta de notificação, não podendo esta considerando-se efec-
tuada e válida para os efeitos a que se destina por força do disposto
no art. 254, no 3 do C.P.C., por inaplicabilidade da presunção ”júris
ed de júri” estabelecida no art. 254o, no 3 do C.P.C, ao caso concreto,
a sentença recorrida fez incorrecta aplicação da lei, violando os
arts. 13o parágrafo 1o, e 41o do C.I.P., e o art. 13o do Dec-Lei no 217/76,
de 25/03, devendo ser revogada”.

1.1. Contra-alegando, pugnou a Fa.Pa pela manutenção do decidido
na instância.

1.2. O Exmoo. Magistrado do MoPo junto deste STA, suscitou a
questão da deserção do recurso, porquanto, tendo sido interposto,
em seu entender, dum despacho de indeferimento liminar, numa opo-
sição à execução, ser-lhe-ia aplicável o regime do no1 do art.356o

do CPT, com a obrigatoriedade de apresentação das alegações e con-
clusões no requerimento da interposição, ou dentro do prazo desta,
o que não sucedera no caso dos autos.

E, para a hipótese de assim não se entender, opinou no sentido
de o recurso merecer provimento.

1.3. Ouvido o recorrente quanto à questão da deserção do recurso,
veio defender a possibilidade de as alegações serem apresentadas
neste STA, ao abrigo das disposições conjugadas dos arts.171o, 5,
356o e 357o, do CPT, e 87o, § único, do RSTA, acrescendo que,
contrariamente ao entendido pelo MoPo, se estava perante o recurso
de decisão final e não dum indeferimento liminar.

1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Conforme se referiu, o Exmoo. Magistrado do MoPo pronun-

ciou-se pela deserção do recurso, por falta de alegações, nos termos
do art.356o, 1, do CPT, no pressuposto de se estar perante o recurso
dum despacho de indeferimento liminar, em oposição à execução
fiscal.

Ora, conforme alegou o recorrente, a decisão recorrida é uma sen-
tença, proferida após despacho de recebimento da oposição e termos
subsequentes, como se vê de fls.17 e seguintes dos autos, nos termos
dos arts.292o e 293o do CPT, e não vem indeferimento liminar como,
por manifesto lapso, entendeu o Exmoo. Magistrado do MoPo.

Assim, inverificado o único pressuposto da posição defendida pelo
MoPo, fica prejudicada a apreciação da suscitada deserção do recurso.

Porém, do confronto entre as conclusões da alegação do recorrente
e o probatório da sentença resulta estar em causa no recurso não
apenas matéria de direito, mas também de facto, a determinar a in-
competência, em razão da hierarquia, deste STA, para dele conhecer.

Efectivamente, deu-se como assente na sentença, além do mais,
que ”4o A liquidação donde deriva a dívida exequenda foi comunicada
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ao oponente para o domicílio por ele anteriormente indicado, tendo
a carta sido devolvida por o mesmo não a ter reclamado”.

Ora, na supratranscrita conclusão ”B”, afirma o recorrente que
”... a falta de assinatura do aviso de recepção importa a falta de
notificação ....”, depois de ter defendido, na conclusão anterior, que
a notificação do contribuinte, no caso em análise, se considera feita
no dia em que foi assinado tal aviso.

Assim, existe divergência factual entre o assente na decisão re-
corrida, quanto à forma de que se revestiu a notificação do con-
tribuinte, e o afirmado pelo recorrente, com relevo para a decisão
de direito, a qual terá de ser apreciada e decidida com recurso às
provas produzidas nos autos, actividade vedada a este Tribunal, no
caso em apreço — cfr. arto. 21o, 4, do ETAF.

Efectivamente, compete a esta Secção de Contencioso Tributário
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância quando interpostos com exclusivo fundamento em matéria de
direito o denominado recurso ”per saltum” - conforme prescreve o
arto. 32o, 1, b), do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra do
conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superior, que
é, no caso, o Tribunal Tributário de 2a Instância — arto 41o, 1, a),
daquele diploma.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, àquele Tribunal de 2a Instância e não
a este STA.

3. Pelo exposto, declara-se este Tribunal incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
respectivamente, em 15.000$00 e 40%.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

EXECUÇÃO FISCAL. Reclamação de créditos. Despacho li-
minar. Privilégio mobiliário geral. Créditos por impostos in-
directos vencidos após a penhora.

Doutrina que dimana da decisão:

Os créditos por impostos indirectos, não obstante terem tido
vencimento posteriormente à data da penhora, gozam do
privilégio mobiliário geral do art. 736o/1 do CPCivil, pelo
que não é de rejeitar liminarmente a reclamação que se
lhes refira.

Recurso n.o 18 679. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido o Mi-
nistério Público; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o despacho liminar que lhe rejeitou créditos
de IVA, constantes da reclamação que apresentara na execução fiscal
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movida a Pavimolde-Sociedade de Pavimentos, Lda, veio a Repre-
sentante da FaPa junto do TT1a Instância do Porto recorrer, concluindo
a sustentar que a penhora não constitui o limite temporal do privilégio
mobiliário geral, tanto assim que o art. 736o/1 do C.Civil prevê que
o privilégio por impostos directos se estende aos créditos inscritos
para cobrança durante todo o ano da penhora e nos dois anos an-
teriores, o que implica que tais créditos privilegiados se podem cons-
tituir após a penhora, o que verificará também, e por maioria de
razão, aos créditos por impostos indirectos, atenta a inexistência de
limitação temporal quanto aos mesmos;

-que essa limitação também não decorre do art. 735o/2 do CCivil
que apenas fixa o círculo de bens sobre que incide o privilégio, sendo
que o privilégio mobililiário geral não tem a natureza de garantia
real, mas de mero direito de crédito com preferência;

-ainda que assim não fosse entendido, o seu regime constituiria
um dos casos da excepção do art. 822o do CC, não sendo o regime
deste aplicável nesta sede.

A decisão recorrida teria violado o disposto nos arts. 736o e 747o

do CC.
Contra-alegou o Representante do MoPo junto do mesmo tribunal,

sustentando que constituindo os privilégios creditórios uma garantia
real como as outras, estariam sujeitos à limitação temporal do art. 822o

do CC, que não contempla como excepção o caso dos impostos
indirectos.

Cumpre apreciar.
Os créditos reclamados pela FaPa encontram-se documentados.
Na execução foram penhorados bens móveis em 1.3.88 e 28.1.91.
A reclamação respeita a créditos provenientes de IVA, alguns re-

ferentes a meses anteriores a qualquer das penhoras efectuadas (co-
nhecimentos nos 1179/90, 1180/90, 1181/90, 1182/90, 1183/90, 1184/90,
2425/91, 2426/91 e proc. 0019771/91), outros referentes a períodos
posteriores à penhora de 1.3.88 e posteriores à de 28.1.91 (conhe-
cimentos nos. 1333/91, 1334/91 e 1335/91).

Todos os créditos foram inscritos para cobrança em datas pos-
teriores às das penhoras, com excepção dos créditos do conhec. 2425/91
e 2426/91, que foram inscritos anteriormente à penhora de 28.1.91,
embora posteriormente à de 1.3.88.

Sendo pressuposto do direito de reclamar créditos, estarem estes
providos de garantia real sobre os bens penhorados (art. 226o do
CPCI e 329o do CPT), são de rejeitar liminarmente as reclamações
de créditos destituídos de tal garantia, como decorre do art. 866o

do CPCivil, aplicável nos termos dos arts. 230o do CPCI e 334o do
CPT.

Pelo que veio controvertida a existência de tal garantia, in casu,
o privilégio mobiliário geral da parte primeira do art. 736o/1 do CCivil,
guardado para os créditos por impostos indirectos, relativamente a
IVAs inscritos para cobrança posteriormente às penhoras realizadas.

O referido preceito não estabelece qualquer limitação temporal
reltivamente a tal privilégio, contrariamente ao que ocorre ao referente
ao dos impostos directos (limitado aos impostos inscritos para co-
brança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente,
e nos dois anos anteriores)-Cf. Pires de Lima e A. Varela, CCAnotado,
4a ed., I, p.757-.

E saliente-se que na sede onde ocorre a limitação, esta não se
baliza pela penhora, mas pelo ano em que ela se verifica, o que
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significa que créditos privilegiados por impostos directos se podem
constituir após a penhora.

Pelo seu lado, o art. 735o/2 do CC não disciplina tal referência
temporal, pois o seu campo de aplicação é o de regular a abrangência
de cada uma das espécies de privilégios creditórios: os mobiliários
e os imobiliários.

Quanto à norma do art. 822o, que salvaguarda a preferência re-
sultante da penhora relativamente a ”qualquer credor que não tenha
garantia real anterior”, a mesma não invalida qualquer garantia pos-
teriormente constituída, cujo respectivo crédito garantido continua
ser de admitir, de verificar e de graduar, só produzindo efeitos na
ordem de graduação.

O que não contende com o caso em apreço, em que em causa
está somente a admissão liminar da reclamação e o seu pressupos-
to — a constituição da garantia real.

Pelo exposto, os créditos reclamados pela Rte FaPa, não obstante
alguns terem tido vencimento posteriormente às penhoras, gozam de
garantia real, pelo que não é de rejeitar liminarmente a reclamação
respectiva.

Termos em que se concede provimento ao recurso da FaPa, se
revoga o despacho recorrido para que seja substituído por outro que
não de rejeição pelo fundamento que serviu ao revogado.

Sem custas.

95-3-8. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo (Relator) — José
de Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Reclamação de créditos. Impostos indirectos. Privilégio mo-
biliário geral (arto 736, no1, I, do Cód. Civ.). Limite
temporal.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O IVA é um imposto indirecto por resultar da capacidade
de fazer consumo quer através da classificação orçamen-
tal quer da classificação económica.

2 — Não há limite temporal relativamente aos impostos in-
directos — salvo a prescrição e o prazo para a reclamação
de créditos quer com base na penhora de dinheiro ou
na venda dos bens penhorados.

3 — O arto 736, no1, do Cód. Civ. ao atribuir ao privilégio
mobiliário geral aos impostos indirectos sem limites tem-
porais constitui uma excepção ao arto 822, no1, do Cód.
Civ.

Recurso n.o 18680 em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido o Ministério Público. Relator, o Exmo Sr. Conso Dr. Ro-
drigues Pardal.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Na Repartição de Finanças de Vila Nova de Gaia ( 2a Repartição),
foi instaurada execução fiscal contra Competex — Sociedade Indus-
trial Compostos Latex e Adesivos, Lda, c.f. 501 545 093, com sede
na Rua dos Terços Marco, 4405 Valbom, Vila Nova de Gaia, por
dívidas de IVA e ao Centro Regional de Segurança Social do Porto,
onde foram penhorados bens móveis, em 27.10.88, os quais foram
vendidos por negociação particular, em 29.7.92.

Vieram reclamar créditos:
a) A Fazenda Nacional - créditos do IVA inscritos para cobrança

entre Março de 1987 a Janeiro de 1990;
b) O Ministério Público -créditos ao Centro de Segurança Social

do Porto, referente aos feriados entre Fevereiro de 1990 até Setembro
de 1990.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância do Porto - 2o

Juízo - destes créditos reclamados, só admitiu o crédito do IVA de
354540$, referente ao período de Outubro de 1987, por os outros
créditos reclamados não gozarem de nenhuma garantia real sobre
os bens penhorados, pelo que, não podem os mesmos ser gradua-
dos — artos 745 do Cód. Civ. e 865, no 1, do CPC.

Assim, passou «a fazer a respectiva graduação da seguinte forma:
1) Os créditos do IVA referidos bem como a quantia executada

na parte relativa ao IVA;
2) A quantia exequenda na parte relativa a contribuições devidas

ao CRSS.
Custas nos termos do arto 341 do CPT, tendo em atenção apurar

o valor dos créditos graduados».
O digno representante da Fazenda Pública não se conformando

com tal decisão, interpõe recurso para este Supremo Tribunal, for-
mulando as conclusões seguintes:

1) A penhora não constitui o limite temporal do privilégio mo-
biliário geral;

2) Com efeito, o arto 736, no1, do CC, prevê expressamente que
o privilégio por impostos directos se estende aos créditos inscritos
para cobrança durante todo o ano da penhora e nos dois anos
anteriores;

3) Tal significa que os créditos privilegiados por impostos directos
se podem constituir após a penhora;

4) E que o mesmo se verifica em relação aos créditos por impostos
indirectos, por maioria de razão, atenta a inexistência de limitação
temporal em relação aos mesmos;

5) Essa limitação temporal não decorre, igualmente do disposto
no arto 735, no 2, do CC;

6) Este apenas fixa o círculo de bem sobre que incide o privilégio;
7) O privilégio mobiliário geral não tem a natureza de garantia

real, sendo um novo direito de crédito com preferência;
8) E ainda que assim não se entenda, o seu regime constituiria

sempre um dos casos legais de excepção ao arto 822 do CC;
9) O regime daquele artigo não é, portanto, aplicável, nesta sede.
A sentença recorrida violou o disposto nos arts. 736 e 747 do CC.
Termos em que deve ser provido o presente recurso, revogando-se

a sentença recorrida, com a consequente graduação dos créditos re-
clamados antes da quantia exequenda na parte relativa a contribuição
devida ao CRSS.
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O digno representante do Ministério Público contra-alegou con-
cluindo:

”Por isso, ainda que seja aceitável, lógica e legalmente, que os
impostos indirectos, nascidos entre a data da penhora e a da venda,
gozem do privilégio creditário sobre os bens penhorados (a proprie-
dade continua a ser do executado que só não tem a disponibilidade
eficaz), a sua graduação só poderá fazer-se depois dos créditos exe-
quendos, sob pena de se violar a lei expressa (art. 828) que só admite
como excepção os casos especialmente previstos ( os dos artos 1235
- falência, 1335 - insolvência e 1134, 6 - liquidação da herança vaga,
do CPC e 736, 1, do CC - impostos indirectos quanto a uma parte
do ano).

Nestes termos, se se admitir a reclamação de impostos indirectos
posteriores à penhora, a sua graduação deverá ser efectuada depois
dos crédito exequendos.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Do relatado extrai-se que o problema a decidir, no presente

recurso, consiste em saber se os impostos indirectos estão abrangidos
pelo período previsto no arto 736, no1 do Cód. Civ. quanto à duração
do privilégio mobiliário geral.

Não se levantam quais quer dúvidas de que o IVA é o imposto
indirecto - quer pela classificação orçamental (capítulo 02 do Mapa
I - Receitas do Estado - imposto sobre consumo - arto 107, no4,
da CRP) quer da classificação económica (são aqueles que não cons-
tam do rol nominativo (arto 736, no 1, do Cód. Civ.) e resultam da
capacidade de fazer consumos: cfr. Professor Doutor Teixeira Ribeiro,
Lições de Finanças Públicas, 4a ed., Coimbra Editora, 1991, p 265,
287 e 309; Pedro Soares Martinez, Direito Fiscal, 7a ed., Coimbra,
Almedina, 1993, p 49; Nuno Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal
- Cadernos da Ciência Técnica Fiscal (163), Centro de Estudos Fiscais,
Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, Lisboa, 1993, p 122
e segs.) por isso, não está abrangido pelo limite temporal previsto
no arto 736, no1, do Cód. Civ. - imposto inscrito relativo ao ano
da penhora no acto equivalente e nos dois anos anteriores. O imposto
indirecto é um imposto de obrigação única.

Daqui resulta que não há limite temporal relativamente aos im-
postos indirectos, - salvo a prescrição que é de conhecimento oficioso
(arto 259 do CPT) e também o prazo para reclamar créditos (artos
329 a 331 e 335 do CPT) que tem por base quer a penhora em
dinheiro quer a venda dos bens penhorados.

Vaz Serra fundamenta este limite temporal entre impostos directos
e indirectos ( v. Privilégios no Bol. Min. Just. 64 (Março de 1957)
no 13 (p. 107/108):

”No primeiro caso, trata-se de impostos que todos os anos são
devidos e lançados com base em relações nominativas e, por isso,
há necessidade de limitar o número de anos de imposto que gozam
do privilégio a fim de que este não assuma proporções extraordinárias
e grandemente lesivas dos outros credores, tanto mais que o Estado
tem o dever cobrar rapidamente os impostos de cada ano. E, nesta
orientação, poderia talvez aceitar-se o prazo de 3 anos, por analogia
do arto 887, no 1, do código actual (Código Civil de 1867): seriam
privilegiados os impostos correspondentes ao ano corrente na data
da penhora e aos Dois anos anteriores.

No segundo caso, não teria lugar a mesma limitação, porque se
não verifica a razão que a determina no primeiro (salvo no caso
de imposto do selo por avença)» - ver nota 451 - a) a p 313.
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Quer dizer o IVA, como imposto indirecto, não sofre limitação
temporal consignada no arto 736, no1, in fine do Cód. Civ., visto tra-
tar-se de um imposto de obrigação única (arts. 33 e 49 do CPT).

2. A outra questão que se levanta a qual é garantia dos impostos
indirectos, especialmente após a penhora de bens.

A digna representante da Fazenda Pública alega que o privilégio
mobiliário geral se mantém por ser uma excepção ao arto 822, no 1,
do Cód. Civ.

Dispõe este preceito:
”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.”

Ora o arto 736, no1, do CC atribui ao privilégio mobiliário geral,
sem limites temporais, aos impostos indirectos quer anteriores à pe-
nhora quer posteriores à penhora.

Os impostos indirectos constituem uma excepção prevista na lei
à preferência da penhora (arto 822, no1, do Cód. Civ.).

O Senhor Procurador da República junto do Tribunal Tributário
de 1a instância do Porto - 2o Juízo - defende que não há qualquer
excepção na lei relativamente ao disposto no arto 822, no1, do Cód.
Civ., quanto aos impostos indirectos.

Todavia, já vimos que o arto 736, no1, primeira parte, tem pre-
valência sobre o arto 822, no1.

Quer dizer: os impostos indirectos gozam do privilégio mobiliário
geral sem qualquer limitação do espaço temporal salvo os limites
acima referidos - supra no 1.

3. Em face do exposto, a sentença recorrida não pode manter-se
(v. ac. de 21.4.93 - recurso no 15933 de 25.1.95 e recurso no 18873;
Alfredo de Sousa e Silva Paixão, Cód. Proc. Trib. anotado, 2a ed.
Coimbra, Almedina, 1994, nota 34 ao arto 334, p. 719).

Com efeito, os créditos do IVA gozam do privilégio mobiliário
geral previsto no arto 736, no1, I, do Cód. Civ.

Os créditos do CRSS do Porto gozam do privilégio mobiliário geral,
graduando-se após os créditos referidos na alínea a) do no1, do arto

747 do Cód. Civ. - arto 10, no1, do DL 103/80, de 9.5.
Juros de mora, como acessórios das receitas reclamadas, fruem

dos mesmos privilégios (arto 10 do DL 49168, de 5.8.69, pelo período
máximo de 5 anos (arto 6 do DL 49168).

As custas saem precípuas do produto da venda dos bens salvo o
disposto no arto 541, no 2, do CPT.

Assim, os créditos exequendos - não carecem de ser reclamados
(arto 329, no1, alínea d), do CPT) - e os reclamados devem graduar-se
segundo a ordem seguinte:

a) Os créditos do IVA reclamados e os respectivos juros de mora,
com o limite de cinco anos, contados até ao mês, inclusive, em que
se realizou a venda dos bens penhorados.

b) O crédito exequendo e respectivos juros de mora contados nos
termos da alínea a).

As custas saem precípuas do produto da venda dos bens.
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,

em consequência, anular a sentença recorrida, em face à graduação
dos créditos efectuada.

Só são devidas custas no Tribunal de 1a instância (arto 3 da Tabela
de Custas no STA).

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal — Ma-
nuel Fernando dos Santos Serra — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Erro na forma de processo. Oposição à execução fiscal e
impugnação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O erro na forma de processo só deve considerar-se ve-
rificado, nomeadamente para os efeitos previstos no arto
474o, no 3, do CP Civil, quando o autor usa de forma
processual diferente da legalmente prevista para fazer valer
a sua pretensão, ou seja, o pedido formulado.

II — Deduzida oposição a uma execução fiscal, com invocação
dos fundamentos das alíneas a), g) e h) do no 1 do
arto 286o do CPT e pedindo-se, a final, se considere nula
e sem qualquer efeito aquela execução, embora na petição
haja breve referência ao acto tributário da liquidação,
que deu origem à divida exequenda, não se mostra ca-
racterizado o referido erro, por forma a justificar o pros-
seguimento da acção como impugnação daquele acto.

Recurso no. 18.683, em que é Recorrente Domingos Manuel Gonçalves
Simões e Recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. COELHO DIAS.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. Domingos Manuel Gonçalves Simões, inconformado com a de-
cisão de fs. 25, proferida pelo M.mo Juiz do 8o Juízo do TT 1a Instância
de Lisboa em 21.12.93, na qual se absolveu a FaPa da instância de
oposição que havia deduzido à execução fiscal movida para cobrança
de 1.071.758$00 de IVA e juros compensatórios, da mesma veio in-
terpor recurso para este STA, assim concluindo, em síntese, a res-
pectiva alegação:

- Foi citado pessoalmente para deduzir oposição à execução, nos
termos do arto 277o, 2, do CPT, pelo que, independentemente de
se saber qual o meio processual adequado, utilizou o que lhe foi
indicado nessa citação;

- Atento o preceituado no arto 199o do CP Civil, quanto ao erro
na forma de processo, a oposição pode ser aceite e recebida, pro-
cedendo-se em conformidade com esse preceito, para que o processo
se aproxime do considerado idóneo pela lei;

- Nunca foi notificado no âmbito do processo que lhe foi instaurado,
conforme invocou na oposição, contrariamente ao prescrito nos artos
268o, 3, da Constituição, e 64o do CPT, facto não conhecido na decisão
recorrida, com a consequente lesão dos seus interesses e direitos,
e violação daquelas normas;

- O despacho de indeferimento liminar recorrido é constitucio-
nalmente ilegal - arto 268o, 3 da CRP - não pode produzir efeito
em relação ao recorrente - arto 64o do CPT - e deve ser revogado,
repetindo-se todos os actos processuais, nomeadamente a sua no-
tificação para deduzir defesa, nos termos do arto 63o do CPT;
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- Violou o M.mo Juiz os artos 277o, 2, e 273o, 1, do CPT, 199o,
do CP Civil, 268o, 3, da Constituição, e ainda o arto 64o do primeiro
diploma citado.

Termina, pedindo, com o provimento do recurso, a revogação da
”sentença” recorrida.

1.1. O Ex.mo Magistrado do MoPo emitiu o seguinte parecer:
”Na petição de oposição o ora Recorrente alegou que nunca foi

notificado para pagar o IVA liquidado e que tal liquidação enferma
de ilegalidade, e fê-lo dentro dos 16 dias seguintes à citação para
a execução.

Temos, pois, que da leitura da petição inicial ressalta que o ora
Recorrente errou na forma de processo escolhido (erro que alega
nas conclusões do recurso): afirmando que só com a citação para
a execução tomou conhecimento da liquidação e que esta enferma
de ilegalidade, escolheu o processo de oposição quando deveria ter
escolhido o processo de impugnação, sendo certo que na data da
entrada da petição decorria ainda o prazo legal para a impugnação.

Sendo assim, como é, e tendo em conta o disposto no arto 199o

do CP Civil, aplicável por força do arto 2, f) do CPT, o M.mo Juiz,
em vez de rejeitar liminarmente a oposição deveria ter mandado con-
vertê-la em impugnação.

Cfr. o ac. de 27.5.92, rec. no 13840.
Termos em que sou de parecer que o recurso merece provimento”.
1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Face à oposição à execução deduzida pelo ora recorrente a fs.

21, nos termos dos artos 285o e 286o do CPT, entendeu o M.mo
Juiz que a mesma era de indeferir, liminarmente, por o alegado não
integrar os fundamentos de oposição invocados e previstos na lei,
verificando-se, sim, que o oponente discutia a ilegalidade, em concreto,
da dívida exequenda, para o que não era idóneo o meio processual
utilizado, o que constituía excepção dilatória a obstar ao conhecimento
do mérito da causa, pelo que, nos termos do arto 493o, 2, do CP
Civil, acabou por julgar procedente tal excepção e absolveu a exe-
quente da instância.

Contra esta decisão se insurge o recorrente, alegando, por um lado,
ter usado o meio processual que lhe foi indicado na citação e que,
havendo erro na forma de processo, a oposição poderia ser recebida,
observando se o preceituado no arto 199o do CP Civil, sendo que,
por outro lado, na decisão não se conheceu da alegada falta de no-
tificação no processo que lhe foi instaurado, com violação dos
artos 268o, 3, da Constituição, 64o, 273o, 1, e 277o, 2, do CPT.

Comecemos, pois, por apreciar o invocado erro na forma de pro-
cesso, cuja arguição obteve a concordância do Ex.mo Magistrado do
MoPo, no seu parecer.

O arto 199o, 1, do CP Civil, prevê uma nulidade processual - o
erro na forma de processo - e determina os seus efeitos.

Tal nulidade ocorre, conforme tem entendido a generalidade da
doutrina, quando o autor indica para a acção uma forma processual
inadequada ao critério legal, quando usa de forma de processo di-
ferente da legalmente prevista para fazer valer a sua pretensão, ou
seja, o pedido formulado (cfr. A. dos Reis, ”Comentário...”, vol. 2o,
págs. 470 e segts., e ”Cód. Proc. Civil, Anotado”, vol. II, págs. 375
e segts., e A. Varela, M. Bezerra e S. e Nora, ”Manual” págs. 260
e 390).

E, sendo a forma processual determinada em função do pedido,
quando a escolhida pelo autor não corresponda à natureza ou ao
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valor da acção (determinados, naturalmente, em função desse pedido)
e a petição puder ser utilizada para a forma adequada, a lei, de har-
monia com o estatuído no art. 664o do CP Civil e em obediência
ao princípio da economia processual, reconhece ao juiz o poder de
mandar seguir aquela forma, nos termos do no 3 do arto 474o daquele
diploma (cfr. A. Varela, ”R.L.J.”, Ano 115o, 1982, pág. 246, nota 1).

Dispõe, efectivamente, essa norma que ”se a forma de processo
escolhida pelo autor não corresponder à natureza ou ao valor da
acção, mandar-se-á seguir a forma adequada; mas quando não possa
ser utilizada para essa forma, a petição é indeferida”.

Ora, face ao articulado na petição, de fs. 2 dos autos, poderá,
como pretende o recorrente, reconhecer se a existência dum erro
na forma de processo, justificativo do procedimento previsto no re-
ferido no 3 do arto 474 do CP Civil - uma vez que se tratava de
despacho liminar - ordenando o julgador a conversão da petição de
oposição em petição de impugnação e subsequentes termos deste
meio processual?

Perante a caracterização daquela nulidade, tal como ficou descrita
supra, entende-se dever ser negativa a resposta a essa questão.

Na verdade, o ora recorrente, citado na execução fiscal que lhe
foi movida para cobrança de IVA, relativo aos anos de 1986 a 1989,
apresentou uma petição de oposição, exercendo, na sua qualidade
de executado, o direito que lhe é reconhecido pelos artos 273o, 1,
274o, 1, e 285o e segts., do CPT.

E nessa petição, depois de invocar ”nulidades insanáveis” da exe-
cução, consistentes em não ter sido ”notificado” - artigos 3o a 6o -,
pelo que só havia tomado conhecimento das ”eventuais dívidas” de
IVA quando citado pessoalmente, as quais, por essa razão, teriam
”caducado” quanto aos anos de 1986 e 1987, acrescendo que, por
já não exercer a sua actividade desde 1987/88 e sendo os valores
de IVA presumidos, não existia matéria colectável, para base dessa
presunção, nos termos do arto 84o, 1 e 2, do CIVA, conclui que
”... a presente execução violando as disposições legais previstas nos
artos 119 al. b) e 199 no 1 do C.P.T., bem como o arto 84o no 1
e 2 do Cod. do IVA, constitui fundamento para oposição nos termos
do Arto 286 al. a), g) e h) do no 1 do Cod. Proc. Tributário”, pedindo
se considere nula e sem qualquer efeito a execução, com as legais
consequências.

Constata-se, pois, que o pedido formulado é, mau grado a sua
imprecisão jurídica, a extinção da execução, pretensão esta que está
de harmonia com a finalidade legal da oposição - cfr. artos 285o,
286o, 294o e 295o do CPT.

A forma processual utilizada correspondia, portanto, à natureza
do direito que se queria fazer valer: o direito do executado à extinção
duma execução fiscal, reputada indevida pelos fundamentos, previstos
no arto 286o, 1, do CPT, que foram invocados pelo oponente.

E, muito embora se possa vislumbrar no alegado na petição de
oposição, a intenção de pôr em crise o acto tributário da liquidação
de IVA, certo é que o oponente impugna, expressamente, a execução
fiscal e não aquele acto (cfr. A. de Sousa e J. Paixão, ”CPT, Coment.
e Anot.”, 2a Ed., págs. 563, nota 2), não competindo ao julgador
proscrutar a intenção da parte para além do limite imposto pela von-
tade declarada no respectivo articulado, sob pena de se violar o prin-
cípio dispositivo - cfr. artos 3o, 1, do CP Civil, e 19o, c), e 23o, d)
e g), do CPT.
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Assim, e porque ”É pela pretensão que se pretende fazer valer
e, portanto, pelo pedido formulado, que se há-de aquilatar do acerto
ou do erro do processo que se empregou, questão inteiramente distinta
das razões da procedência ou improcedência da acção” (cfr. P. Ro-
drigues Bastos, ”Notas ao Cód. Proc. Civil”, vol. I, págs. 399), coa-
dunando-se, no caso dos autos, a forma de processo utilizada com
o pedido formulado, ou seja, mostrando-se este ajustado à finalidade
que preside à oposição de executado, dúvidas não restam quanto
a não estarmos, no caso dos autos, perante a figura do erro na forma
de processo.

Face à petição de oposição apresentada, não se deparava ao julgador
qualquer erro na forma de processo escolhida pelo executado-opo-
nente, que o determinasse a mandar cumprir a lei, ordenando o pros-
seguimento da acção noutra forma processual, que fosse a legalmente
adequada à pretensão formulada naquela petição (cfr. A. dos Reis,
”Código...”, cit. supra, pág. 376).

Conclui-se, pois, pela improcedência desse fundamento do recurso
(cfr. o Ac. deste STA, no pleno da Secção, de 20 Out. 93, rec. no 13.840,
que revogou o Ac. de 27.5.92, referido, no seu parecer, pelo Ex.mo
Magistrado do MoPo, ”in” ”Ac. Dout.” no 391, pág. 861).

Quanto ao não conhecimento, na decisão recorrida, da alegada
falta de notificação do ora recorrente, com violação dos artos 268o,
3, da Constituição, e 64o do CPT, não assiste, também, razão àquele,
dado que o M.mo Juiz não conheceu do mérito da causa, limitando-se,
com os fundamentos já aludidos, a absolver a exequente da instância,
pelo que igualmente improcede esse fundamento do recurso.

3. Pelo exposto, nega-se-lhe provimento.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 60%.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Processo de Transgressão. Cobrança do Imposto no processo
de transgressão.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na vigência do CPCI havia impostos que eram liquidados
e cobrados no processo de transgressão.

2 — Até à entrada em vigor do CPT, o processo de transgressão
era no meio idóneo para liquidação e cobrança dos im-
postos que a lei determinar.

Recurso no 18689 em que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
GARZA-DICEL — Importação e Exportação, Lda e de que foi
relator o Exmo Sr. Conso Dr. Rodrigues Pardal.
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Acordam em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

O digno representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tri-
butário de 1a instância de Lisboa - 4o Juízo - veio interpor recurso
para este Supremo Tribunal (artos 254 e 257 do CPCI, 32, no1, alínea
b), e 41, alínea c), do ETAF) da decisão do Mo Juiz daquele Tribunal
que, nos termos do arto 27, no 1, alínea b), do DL 433/82, de 23.11,
aplicável subsidiariamente ex vi arto 4, no 2, do RJIFNA (v. acórdão
9.3.92, recurso no 16.618) extinto, por prescrição o procedimento ju-
dicial e, transitado o despacho, deverão remeter-se aos autos à Re-
partição de Finanças competente para os efeitos tidos por convenientes
quanto à cobrança do imposto que foi devido, formulando as seguintes
conclusões:

I. A multa fixada nos autos encontra-se prescrita ao abrigo do
disposto no arto 27, no1, alínea h), do DL 433/82, de 23.11, aplicável
subsidiariamente ao processo de transgressão ex vi arto 42, no2, do
RJIFNA e em obediência ao princípio consignado no no 4 do arto

29, in fine, da CRP, combinado com o arto 2, no4, do CP.
II. Por força do disposto no respectivo Código a que o imposto

respeita e ainda ao arto 117 do CPCI, o imposto e juros compensatórios
foram liquidados nos autos, cumulativamente com a multa.

III. O processo de transgressão é um todo, quer compreenda apenas
a multa, quer compreenda impostos, juros compensatórios e multa,
cumulativamente.

IV. O Juiz a quo, violou o dever legal de condenar nos autos a
arguida no pagamento do imposto e juros compensatórios, prejudi-
cando a perfeição do acto tributário de liquidação e que no caso
concreto fixa a sua eficácia na aplicação da alínea a) do arto 104
do CPCI.

V. Foi violada a norma contida no arto 117 do CPCI.
A arguida não contra-alegou.
O distinto representante do Ministério Público é de parecer que

o recurso merece provimento nos termos à jurisprudência pacífica
deste STA (-cfr. os de 16.2.94 — recursos 17553, 17347 e 17268).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Da análise dos autos, apura-se que, em 3.3.86, foi levantado

auto da notícia contra Garza—Dicel — Importação e Exportação, Lda,
com sede na Rua Eugénio Costa Rodrigues, 2A, 1700 Lisboa, por
se verificar que era proprietário do veículo BU-62-84 que utilizava
combustível diferente de gasolina, e ainda não havia pago o imposto
de compensação relativo ao 4o trimestre de 1984 e 1o, 2o, 3o e 4o

trimestres de 1985 — 3000$ por trimestre — contribuindo tais faltas
infracção aos artos 10 e 11 do Reg. do Imposto de Compensação
(RIC), aprovado pelo DL 354-A/82, de 4.9, com a multa de 15.000$,
nos termos do arto 22 do mesmo Regulamento.

A arguida foi notificada por éditos afixados em 1.6.87.
O sócio-gerente da arguida — Alvim Isidoro Ferreira, cf

148918638 — veio contestar a acusação por ter deixado de ser só-
cio-gerente em 5.7.84, não sendo parte legítima para a infracção.

A decisão recorrida, nos termos do arto 27, no1, alínea b), do DL
433/82, de 27.10, aplicável por força do arto 4, no2 do RJIFNA e
no seguimento da jurisprudência do STA — cfr, por todos, o acórdão
do STA de 9.2.93 — recurso no 16618 — julgou extinto, por prescrição,
o procedimento.
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A Fazenda Pública concorda que a fundamentação do despacho
tem aplicação apenas e, tão-só, quanto à multa, recorrendo quanto
ao imposto de compensação liquidado no processo de transgressão.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso merece provimento.

2. Do que acaba de referir-se resulta que a questão a resolver
neste recurso, consiste em saber se o imposto liquidado conjuntamente
com a multa no processo de transgressão é ou não cobrado através
do referido processo.

Sabe-se que, na vigência do CPCI, havia impostos que eram li-
quidados e cobrados no processo de transgressão — quando houver
omissão ou erro na liquidação ou imposto por parte imputável ao
arguido e não puder ser reparada por liquidação efectuada em con-
formidade com as leis da tributação: arto 104, alínea a), — v. arto

117, 122 § único, 138 e 140.
Com a entrada em vigor do CPT - em 1.07.91 - é que todos os

impostos passaram a ser, sempre, liquidados fora do processo de con-
tra-ordenação fiscal (arto 8 do DL 154/91, de 23.4).

Ora, no caso em apreço, a situação real reporta-se ao período
anterior à entrada em vigor do CPT: o processo de transgressão foi
entrado em 3.5.86, o imposto em causa - imposto de compensação,
nos termos do arto 34 do RIC, é cobrado no processo de transgressão
fiscal.

No caso sub júdice, o imposto em causa foi liquidado no processo
(artos 104, alínea a), 117, 122, § único, 130 e 140 do CPCI) e nos
termos do arto 34 do RIC é cobrado nestes autos.

Acontece ainda que o RJIFNA (DL 20-A/90, de 15.1) só se aplica
aos factos praticados após a sua entrada em vigor (arto 2 do DL
20-A/90) pelo que a infracção em apreço são ainda processados nos
termos previstos no CPCI (arto 103 e seg.s) ou seja através do processo
de transgressão.

3. Não há dúvidas de que a infracção descritos nos autos é apreciada
no processo de transgressão.

O procedimento para a aplicação da multa está prevista (arto 27,
no1, alínea b), do DL 433/82, de 27.10) como foi devido.

Nesta parte, a Fazenda Pública não levanta qualquer questão.
A sua discordância constante do recurso, é quanto ao imposto de

compensação liquidado no processo, por entender que deve se cobrado
no processo de transgressão (arto 34 do RIC) e que é o Mo Juiz
a quo que tem de apreciar se o imposto em causa é ou não devido.

No caso em apreciação, o Mo Juiz recorrido não se pronuncia sobre
o imposto liquidado. Limitou-se a julgar prescrito, por prescrição do
procedimento judicial (arto 27, no 1, alínea b) do DL 433/82. Não
se referiu ao imposto liquidado no processo.

4. No seguimento do exposto, o recurso merece provimento.
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,

em consequência, revogar a decisão recorrida na parte relativa ao
imposto, baixando os autos ao Tribunal de 1a instância para o processo
de transgressão prosseguir os termos legais.

Não são devidas custas (arto 31, da Tabela das Custas, do STA).

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal — Er-
nâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Embargos de terceiro. Extinção da instância por inutilidade
superveniente da lide. Responsabilidade pelo pagamento das
custas.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O arto 1o do RCPCI consagra o princípio da onerosidade
do processo judicial tributário, por via do qual todas as
espécies processuais daquele género de processo estão su-
jeitas a custas, salvo isenção expressa da lei.

2 — Em hipóteses de extinção da instância por inutilidade
superveniente da lide, não há qualquer disposição legal
a conceder isenção objectiva (ou real) de custas, existindo,
até, normas - as dos nos 1 e 2 do arto 447o do CPC que
regem, em tais casos, sobre o pagamento das custas.

3 — E, por força dessas normas, sempre que não seja de im-
putar ao réu o facto de que resulta a inutilidade da lide,
o autor deverá suportar as custas.

4 — Ora, no caso vertente - extinção da instância dos em-
bargos de terceiro, por inutilidade superveniente da lide -,
não tendo essa inutilidade resultado de facto imputável
à embargada, Fazenda Pública, as custas dos embargos
ficarão a cargo dos embargantes.

Recurso No. 18 709. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Maria
Adília Felgueiras São Gil e Outros. Relator: Exmo. Conso. Dr. San-
tos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

O representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Viana do Castelo recorre do despacho do Me-
ritíssimo Juiz desse Tribunal, de 11.5.94, no que respeita ”à não con-
denação em custas”, nos presentes autos de embargos de terceiro,
deduzidos por Maria Adília Felgueiras São Gil e outros, cuja instância
foi julgada extinta, em tal despacho, por inutilidade superveniente
da lide, em resultado de se ter verificado que, ”na pendência deste
processo, os embargantes foram restituídos à posse da coisa que en-
tendiam ter sido indevidamente penhorada, por efeito de uma decisão
judicial”.

Na sua alegação, o recorrente formula as conclusões que, em parte,
vão transcritas:

- ”Os embargantes estão sujeitos a custas porque a elas deram causa
e do processo tiraram proveito, como decorre dos princípios da cau-
salidade e do proveito, contidos no arto 446o, no 1, do CPC, aplicável;

- A extinção da instância, na hipótese ”sub judice”, por inutilidade
superveniente da lide, não advém de facto imputável à Fazenda Pú-
blica, mas de facto ou dos seus efeitos, imputáveis a terceiro;

- A douta sentença recorrida enferma, assim, salvo o devido res-
peito, de erro de direito, ao fazer do arto 447o, no 1, do CPC, na
hipótese dos autos, uma errada interpretação e aplicação. . .”.
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O Exmo Magistrado do Ministério Público, em serviço nesta Secção,
foi de parecer que o recurso merece provimento.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Como seguramente decorre do precedente relatório, e melhor se

vê dos autos, a questão que o recurso traz para resolver é esta: julgada
extinta a instância dos embargos de terceiro, por inutilidade super-
veniente da lide, em resultado de os embargantes terem sido ”ins-
tituídos à posse da coisa. . . por efeito de uma decisão judicial», pro-
ferida em acção que correu termos no competente tribunal judicial,
devem os embargantes ser condenados, ou não, nas custas dos
embargos?

Vejamos.
O arto 1o do Regulamento das Custas dos Processos das Contri-

buições e Impostos consagra o princípio da onerosidade do processo
judicial tributário, por via do qual todas as espécies processuais da-
quele género de processo estão sujeitas a custas, salvo isenção expressa
da lei.

E o arto 2o do mesmo diploma estabelece que ”a contagem das
custas reger-se-á pelas disposições do presente Regulamento, obser-
vando-se, nos casos omissos, o Código das Custas Judiciais e legislação
complementar”.

Em hipóteses, como a dos autos, de extinção da instância por inu-
tilidade superveniente da lide, não há qualquer disposição legal a
conceder isenção objectiva (ou real) de custas, pelo que vigorará o
enunciado princípio da onerosidade.

Acresce que, neste específico domínio, existe, até, uma norma - a
do no 1 do arto 447o do Código de Processo Civil - que nos diz:

”Quando a instância se extinguir por impossibilidade ou inutilidade
da lide, as custas ficam a cargo do autor, salvo se a impossibilidade
ou inutilidade resultar de facto imputável ao réu, que nesse caso
as pagará”.

O que, no caso, é complementado pelo no 2 do mesmo artigo,
assim redigido:

”As custas dos embargos de terceiro, cujo prosseguimento se torne
inútil por ter sido declarado sem efeito, no processo de que dependam,
o acto ofensivo da posse ou o despacho que o ordenou, acrescem
às custas desse processo”.

Do exposto se vê, clara e inequivocamente, que, em tais hipóteses,
a regra (especial) é a de que a responsabilidade pelas custas recai
sobre o autor e só excepcionalmente caberá ao réu.

Isto é, sempre que não seja de imputar ao réu o facto de que
resulta a impossibilidade ou inutilidade da lide, o autor deverá suportar
as custas.

Ou, no dizer de Alberto dos Reis (”Comentário ao Código de
Processo Civil”, Vol. 3.o, pag. 373), não havendo fundamento para
lançar as custas sobre os ombros do réu, a única solução é esta:
tem de suportá-las o autor.

Ora, no caso vertente, a inutilidade superveniente da lide não re-
sultou de facto imputável à embargada (ré), Fazenda Pública, pois
esta foi alheia à acção em que, por efeito de decisão judicial, ”os
embargantes foram restituídos à posse da coisa que entendiam ter
sido indevidamente penhorada”.

E daí que as custas dos embargos de terceiro, em questão, tenham
de ficar a cargo dos embargantes (autores).
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Consequentemente, e em suma, procede a tese do recorrente, pelo
que não poderá manter-se a decisão posta em crise.

Nestes termos, e pelo exposto, acorda-se em conceder provimento
ao recurso, revogando-se o despacho recorrido, na parte impugnada,
e condenando-se os embargantes nas custas dos embargos.

Sem custas no STA.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(Relator) — Abílio Madeira Bordalo — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Competência, em razão da matéria, dos Tri-
bunais Tributários. Lei 1/73.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os Tribunais Tributários não são competentes em razão
da matéria, para, em processo de execução fiscal, pro-
cederem à cobrança coerciva de dívidas ao Estado de-
rivadas da concessão de aval por este, nos termos da
Lei 1/73, uma vez que nem esta nem qualquer outra,
prevêem tal atribuição, directamente ou por equiparação.

2 — O privilégio creditório atribuído a tais dívidas pela base
XII, n.o 2 da referida Lei, nada tem a ver com a com-
petência do tribunal mas, antes, com a sua graduação
no confronto com outras não lhe alterando a sua na-
tureza, que não é a de dívida fiscal ou parafiscal.

Recurso n.o 18.826, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida Manhentex — Empresa Têxtil de Acabamentos, Lda e de
que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do TT de 1a Instância de Braga, proferida em
11/7/94, que julgou procedente a oposição movida por Manhen-
tex — Empresa Têxtil de Acabamentos, Lta, à execução fiscal para
cobrança da quantia de 49.253.954$00, em dívida ao Estado, pela
Direcção-Geral do Tesouro, por avales concedidos por este àquela,
nos termos da Lei 1/73, consequentemente decretando a respectiva
extinção.

Fundamentou-se a decisão, em que não se provou a existência de
despacho ministerial a reconhecer a dívida, nem a mesma «pode ser
cobrada, em execução fiscal, ao abrigo da alínea b) do n.o 2 do art.o
233 do CPT, visto que ela constitui já um crédito do Estado, não
fazendo, pois, sentido equipará-la aquilo que ela já é».

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1. O crédito advindo ao Estado pela sub-rogação gradua-se, por

força do disposto na base XII, n.o 2, da Lei n.o 1/73, de 2 de Janeiro,
nos termos do art.o 747, n.o 1, al. a) do Código Civil.
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2. Da interpretação conjugada dos números 1 e 2 do artigo 8o

da Lei da Introdução do Código Civil, são unicamente reconhecidos
para a garantia de créditos fiscais, os privilégios e hipotecas legais
concedidas pelo Código Civil.

3. A intenção do legislador ao atribuir garantias concedidas pelo
Código Civil, e não outras, foi respeitar o estabelecido no art.o 8o

n.o 1 da Lei de Introdução ao Código Civil, porque o crédito trans-
ferido para a titularidade do Estado por via da sub-rogação, é um
crédito fiscal.

4. Desta maneira, o meio processual próprio para cobrança coerciva
é a execução fiscal, ao abrigo do art.o 293o, n.o 2, al. b)».

E contra-alegou a oponente, sustentando a justeza da decisão
recorrida.

O Exm.o magistrado do M.o P.o emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, dada a inexistência de qualquer norma especial
que atribua aos tribunais tributários, competência para cobrança das
dívidas provenientes de aval prestado nos termos da Lei 1/73, não
se demonstrando tratar-se de dívidas reconhecidas por despacho mi-
nisterial, sendo que «pelo facto de ser atribuído privilégio creditório
dos créditos a que se reporta a Lei 1/73, não se pode concluir pela
existência de uma hipotética intenção legislativa que lhes reconhecer
natureza fiscal», atribuição que «apenas tem a ver com a sua graduação
no confronto com outros, não lhe alterando a sua natureza, que não
é a de dívida fiscal ou parafiscal», não parecendo visível, por outro
lado, «o enquadramento do caso dos autos na alínea b) do n.o 2
do artigo 293 do Código de Processo Tributário, que a recorrente
defende, uma vez que, como se nota na douta sentença recorrida,
esta norma, ao equiparar dívidas a créditos do Estado, reporta-se
forçosamente a créditos que não sejam do Estado».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«A dívida exequenda provém de pagamentos feitos pelo Estado

em execução de aval prestado à oponente, conforme certidão de fls.
64».

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se os tribunais são competentes,

em razão da matéria, para a execução de uma dívida ao Estado de-
rivada de aval por este prestado, nos termos da Lei 1/73, de 2 de
Janeiro.

De acordo com o preceituado no art.o 62 n.o 1 al. c) do ETAF,
”compete aos tribunais tributários de 1a Instância conhecer da co-
brança coerciva de dívidas a pessoas de direito público, nos casos
previstos na lei ...”.

Dispondo, por sua vez, o art.o 233 n.o 2 al. b) do CPT, que «serão
igualmente cobrados mediante processo de execução fiscal outras dí-
vidas equiparadas por lei aos créditos do Estado».

Em ambos os casos é, pois, necessária uma previsão legal no sentido
da cobrança directa através do processo de execução fiscal, ou da
referida equiparação.

Ora, nos termos do probatório e do título executivo, a dívida exe-
quenda «provém de pagamentos feitos pelo Estado em execução de
aval prestado à oponente», nos termos da Lei 1/73.

O empréstimo respectivo destinava-se a ”financiar empreendimen-
tos ou projectos de manifesto interesse para a economia nacional,
ou em que o Estado tenha participação que justifique a prestação
dessa quantia ...” — base II n.o 1.
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Em nenhum ponto, porém, aquela lei dispõe a cobrança respectiva
através do processo de execução fiscal ou pelos tribunais tributários
— então tribunais das contribuições e Impostos — nem equipara tais
créditos a dívidas ao Estado.

Esta mesma proposição não tem sequer, logo a priori, aplicação
nos autos, pois se trata de uma dívida ao próprio Estado, em sentido
estrito: a base I da mesma lei preceitua que o aval deste é prestado
pelo Ministro das Finanças e não por qualquer outra entidade, por
via da regra um instituto público, integrado, pois, na respectiva ad-
ministração indirecta.

E se fosse possível tal equiparação, ainda assim haveria que ajuizar
da conformidade constitucional da competente norma, pois aquela
só pode ter lugar, quando o crédito assim equiparado seja, à luz
dos interesses em jogo, efectivamente equiparável aos créditos do
Estado — cfr. Pareceres da Comissão Constitucional, vol. 1o, págs.
101 e segs.

Tal equiparação, faz-se, aliás, por via da regra, atribuindo expres-
samente a competência executiva ao tribunal tributário — cfr. local
citado.

Não sendo suficiente, para o efeito, ao contrário do que pretende
a Fazenda recorrente, que, de acordo com o disposto na Base XII,
n.o 2, da predita lei, o Estado goze «de privilégio creditório, nos
termos dos arts.o 735 n.o 2 e 747o n.o 1 alínea a), do Código Civil,
pelas quantias que efectivamente tiver dispendido a qualquer título,
em função do aval prestado ...».

É que a concessão de tal privilégio nada tem a ver com a com-
petência do tribunal, pois a lei não diz que os créditos não fiscais
privilegiados são equiparáveis àqueles; pelo contrário, a dita alínea
b) exige disposição legal para o efeito. A atribuição de tal privilégio,
como bem sublinha o Exm.o magistrado do MP, «apenas tem a ver
com a sua graduação no confronto com outros, não lhe alterando
a sua natureza, que não é a de dívida fiscal ou parafiscal».

O art.o 8o n.o 2 do Dec.Lei 47.344, que aprovou o Código Civil,
ressalvou do não reconhecimento dos privilégios para futuro — n.o
1 — os «concedidos ao Estado ou a outras pessoas colectivas públicas,
quando se não destinem à garantia de débitos fiscais».

Tal norma, todavia, não diz respeito à competência do tribunal;
aliás, antes do Dec.Lei 241/93, de 8.Jul, muitas dívidas ao Estado
eram cobradas, nos tribunais comuns, embora através do processo
de execução fiscal, sendo-o igualmente agora mas nos «termos do
processo executivo comum» — cfr. Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT
Anotado, 2a edição, pag. 457, nota 9.

Diga-se finalmente que a atribuição da falada competência aos
tribunais tributários também não resulta da alínea a) do n.o 2 daquele
art.o 233: «outras dívidas ao Estado, de qualquer natureza, cuja obri-
gação de pagamento tenha sido reconhecida por despacho ministe-
rial», pois, como expressamente refere a decisão recorrida, «não se
provou que existisse» tal despacho ministerial.

Improcedem, pois, todas as conclusões do recurso.
Termos em que acorda em negar-lhe provimento, confirmando-se

a sentença recorrida.
Sem custas.

Lisboa, 08 de Março de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel dos Santos Serra — Ernâni Figueiredo Marques da
Silva. — Fui presente, Lopes de Sousa.
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Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal - Reversão - Gerência de facto
e de direito. Contribuições à Previdência Social.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Para que se verifique a responsabilidade dos gerentes das
sociedades, nos termos do art.o 16 do C.P.C.I. e 13 do
Dec.Lei 103/80, é mister a existência de uma gerência
de facto e de direito.

2 — Entende-se correntemente que é gerente efectivo ou de
facto o que é órgão, actuante da sociedade, tomando
as deliberações consentidas pelo acto e exteriorizando a
vontade social perante empregados e estranhos, quer obri-
gando a empresa quer realizando negócios, enfim, exer-
cendo uma gerência que se consubstancia no uso efectivo
dos poderes de administração e representação da so-
ciedade.

3 — Não exerce tal gerência de facto um membro da admi-
nistração que apenas desempenha funções de director-
-técnico comercial, sem qualquer intervenção na gestão
administrativa e financeira da sociedade, não participan-
do nas reuniões da administração nem sequer sendo ou-
vido quanto às decisões ali tomadas.

Recurso n.o 18.834, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido João Nuno Amaral Forte Caldas e de que foi Relator o
Exm.o Cons.o Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, da sentença do TT de 1a Instância de Lisboa, 1o Juízo, proferida
em 13.Jul.94, que julgou procedente a oposição à execução fiscal
n.o 1077/85, que o CRSS daquela cidade moveu contra Construções
A. Suprico, SARL, e que remeteu contra o oponente João Nuno
Amaral Fortes Caldas.

Fundamentou-se a decisão, em que este não exerceu qualquer ge-
rência de facto na sociedade pois, embora fazendo parte da admi-
nistração, apenas nela desempenhou funções de director-técnico co-
mercial, não participando nas respectivas reuniões nem sendo ouvido
quanto às decisões ali tomadas.

A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1. A douta sentença recorrida conclui pelo não exercício da gestão,

de facto, do Recorrido, com o fundamento de que, sendo ele embora
administrador no período a que respeita a dívida, não interveio na
gestão administrativa e financeira da empresa.

2. Ao fazê-lo, aquela decisão parece ter acrescentado aos pres-
supostos de responsabilização dos gestores das sociedades de res-
ponsabilidade limitada um novo pressuposto: o de que o gestor tenha
intervindo na respectiva gestão administrativa e financeira.

3. Ora, tal entendimentos corresponderia a restringir o conceito
de gestão de facto apenas aos gestores a quem tivessem sido dis-
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tribuídos os pelouros administrativos e financeiros, deixando de fora
todos os outros, gerando-se a curiosa situação de um acto praticado
interpartes (a distribuição interna de pelouros) poder vir a ser oposto
à Administração Fiscal.

4. À indagação de quem foi administrador de facto e de quem
não o foi, não poderá seguir-se uma nova indagação, a de saber,
de entre os administradores de facto, quem interveio nos pelouros
administrativo e financeiro.

5. A distribuição interna de pelouros tem eficácia meramente in-
terna, não podendo ser oposta a terceiros, nomeadamente à Admi-
nistração Fiscal.

6. Pelo que, verificado que o recorrido foi administrador da exe-
cutada, na parte, no pelouro técnico comercial, deverá considerar-se
ter ele exercido a gestão de facto da sociedade, não resultando ilidida
a presunção contida no artigo 16 do CPCI, pelo que

7. A douta sentença recorrida violou o artigo 16 do Código de
Processo das Contribuições e Impostos, devendo, em consequência,
ser revogada, considerando-se ser o oponente parte legítima na
execução».

O Exm.o magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, uma vez que o oponente fez parte do conselho
de administração da executada, no período a que respeita a dívida,
mas nunca teve qualquer intervenção na gestão administrativa e fi-
nanceira da sociedade, desempenhando apenas funções de director-
-técnico comercial, pelo que não exerceu qualquer gerência de facto,
não lhe podendo, pois, ser imputada a responsabilidade subsidiária.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«a) A execução fiscal, n.o 1077/85, tem por base uma certidão de

dívida, onde consta que Construções A. Suprico é devedora ao CRSS
de Lisboa, da importância de 2.041.675$00 de contribuição de Janeiro
e Fevereiro de 1984 (cfr. doc. fls. 46).

b) Face à inexistência de bens da sociedade devedora, a execução
reverteu contra a oponente, nos termos do art.o 13 do D.L. n.o 103/80,
de 09.05, o qual veio a ser citado pessoalmente em 02.11.93 (cfr.
docs. fls. 48, 54 e 55v).

c) O oponente fez parte do conselho de administração da sociedade
devedora, nomeadamente no período a que respeita a dívida. Não
obstante, nunca teve qualquer intervenção na gestão administrativa
e financeira da sociedade, que sempre foi exercida, exclusivamente,
pelo accionistas maioritários, que eram, até 1984, a firma inglesa Sir
Alfred Mcalfine and Son Ltd., e, após 1984, António Luís Leitão
Pinheiro da Silva. Enquanto administrador da sociedade devedora,
o oponente desempenhou, na empresa, apenas funções de director-
-técnico comercial, que já antes desempenhava, mas, mesmo dessas
funções, veio a ser afastado, em 1984. O oponente nunca teve qualquer
intervenção nas reuniões da administração, não sendo ouvido quanto
às decisões ali tomadas (cfr. doc. fls. 49 a 63 e depoimentos de fls.
43 e 44)».

Vejamos, pois.
Constitui doutrina e jurisprudência correntes, que, nos termos do

art.o 16 do CPCI, no regime anterior ao Dec.Lei 68/87, de 9.2, e
art.o 13 do Dec.Lei 103/80, a responsabilidade dos gestores, nas so-
ciedades de responsabilidade limitada, demarca-se não só pelo período
em que se verificou o facto tributário, como pelo da cobrança vo-
luntária em que os impostos ou contribuições devem ser pagos.
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Isto porque, em síntese, e por um lado, são os gerentes que agem
em nome da sociedade, como seus órgãos, estando assim organica-
mente ligados à prática dos actos de que deriva a obrigação do tributo
e à apresentação das respectivas declarações e outros elementos, atra-
vés dos quais, por via da regra, a Administração Fiscal toma co-
nhecimento dos elementos necessários à liquidação; e, por outro, e
na mesma qualidade, devem providenciar no sentido de os impostos
serem pagos atempadamente, isto é, no período da sua cobrança
voluntária.

Trata-se de uma responsabilidade ex lege, alicerçada num critério
de culpa funcional, dispensando, pois, a imputação respectiva a um
comportamento individual, antes se ligando ao mero exercício do cargo
ou função de gerente.

Cfr., por todos, os Acs. deste Tribunal, de 18.Jan.89 in Acs.Dout.
392/3-1070, de 24.X.90 rec. 12.685, de 24.1.90, rec. 12.007 e abundante
bibliografia aqui citada, e de 24.4.90 in cit. 355-859.

Daí que não baste, para afirmação daquela responsabilidade, a
mera gerência de direito, sendo mister, cumulativamente, a gerência
de facto.

Como é igualmente jurisprudência constante: cfr., por todos, os
Acs. do STA de 13.1.91 Rec. 17.050 e de 3.5.89 in Acs. Dout. 339-379
e respectiva anotação.

Mas em que consiste tal gerência de facto ?
Entende-se correntemente que é gerente efectivo ou de facto o

que é órgão actuante da sociedade, tomando as deliberações con-
sentidas pelo acto e exteriorizando a vontade social perante empre-
gados e estranhos, quer obrigando a empresa quer realizando negócios,
enfim, exercendo uma gerência que se consubstancia no uso efectivo
dos poderes da administração e representação da sociedade.

Cfr. Manuel de Andrade, in RLJ 83.210; Teixeira Ribeiro in cit.,
87-130; e Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, vol. 1, pág. 139.

Ora, como se vê do probatório respectivo, o oponente, fazendo
embora parte do conselho de administração da sociedade executada,
«nunca teve qualquer intervenção na gestão administrativa e finan-
ceira» da mesma, que foi, antes, exclusivamente efectuada pelos «ac-
cionistas maioritários».

Naquela qualidade, «o oponente desempenhou, na empresa, apenas
funções de director-técnico comercial, que já antes desempenhava»,
antes de integrar a dita administração. E «nunca teve qualquer in-
tervenção nas reuniões» desta, «não sendo ouvido quanto às decisões
ali tomadas».

Mas, assim sendo, tem de concluir-se que o oponente não exerceu
de facto a gerência, não pode considerar-se «órgão actuante da so-
ciedade», não participou nas suas deliberações, não exteriorizou a
respectiva vontade social perante terceiros, não obrigando a empresa
nem realizando negócios, em suma, não fez uso dos poderes de ad-
ministração e representação da sociedade.

Nem, em contrário, se diga, como pretende a Fazenda Pública,
que se está «a restringir o conceito de gestão de facto apenas aos
gestores a quem tivessem sido distribuídos os pelouros administrativos
e financeiros» - cfr. conclusão 3a -, pois o que se está a averiguar
é se as funções exercidas eram ou não de gerência da sociedade,
se se tratava de uma gerência apenas in nomine, ou de uma verdadeira
gerência de facto.

Do arrazoado da recorrente apenas se pode concluir pela existência
de uma gerência de direito, não de facto.
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Um gerente de direito não o é necessariamente de facto, só por
fazer parte da administração: da natureza das funções exercidas é
que se há-de concluir pela existência, ou não, de uma real gerência
de facto.

É, pois, de concluir, no caso, pela inexistência desta, como seria
mister para responsabilizar o oponente, nos termos do art.o 16o do
CPCI e 13 do Dec.Lei 103/80.

Pelo que nenhuma censura merece a sentença recorrida.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-

mando-se a mesma.
Sem custas.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel dos Santos Serra — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia
do STA (Secção de Contencioso Tributário).

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer de recurso
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a

instância, cujo âmbito abranja questões de facto e de
direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Tributário de 2a

Instância, nos termos dos artos 32o, 1, b), e 41o, 1, a),
do ETAF.

Recurso no. 18.835, em que é Recorrente Sociedade Comercial Abel
Pereira da Fonseca, SA e Recorrido Fazenda Pública, e de que
foi Relator o Exmo. Conso. Dr. Coelho Dias.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1.”Sociedade Comercial Abel Pereira da Fonseca, S.A.”, incon-
formada com a decisão de fs. 26, proferida em 15.7.94 pelo M.mo
Juiz do TT 1a Instância de Lisboa, na qual se julgou improcedente
a oposição que deduzira contra a execução fiscal por dívidas ao Fundo
de Desemprego, daquela interpôs recurso, para este STA, concluindo
o seguinte:

”1) Os juros compensatórios e de mora prescreveu 5 anos após
o vencimento da dívida principal.

2) Os juros pedidos na execução apensa já se encontravam prescritos
à data do aviso-citação e até da emissão da própria certidão que
serve de base à execução.
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3) O pagamento da última contribuição em dívida deveria ter sido
feito em Outubro de 1986.

4) A multa aplicada resulta de disposição legal e não foi objecto
de qualquer processo de transgressão.

5) O processo próprio para invocar a prescrição da dívida é o
de oposição, nos termos do arto 286o no 1, alínea d) do Código de
Processo Tributário. Assim,

6) Deve ser revogada a sentença em recurso e substituída por outra
em que reconheça a prescrição dos juros e da multa”.

1.1. O Ex.mo Magistrado do MoPo, no seu parecer, excepcionou
a incompetência, em razão da hierarquia, deste STA, para conhecer
do recurso, dado que, na 2a conclusão da alegação, se afirma um
facto não fixado na sentença recorrida, mas ao qual a recorrente
atribui por certo, relevância, e na 4a conclusão é negado um outro,
que o M.mo Juiz pressupôs existente.

1.2. Ouvida a recorrente quanto à questão suscitada, veio sustentar
inexistir qualquer matéria factual nas referidas conclusões, igual po-
sição assumindo a Fa Pa, a fs. 48.

1.3. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Começando, como se impõe - arto 3o da LPTA - pela análise

da excepcionada incompetência deste Tribunal.
Ora, como bem refere o Ex.mo Magistrado do MoPo, a afirmação

contida na 2a conclusão do recurso, à qual não se encontra feita
referência no probatório da decisão recorrida, envolve matéria factual;
aí se apela, de facto, para defender a prescrição dos juros pedidos
na execução, à data do aviso-citação e à emissão da própria cer-
tidão-base da execução, circunstâncias que nada tem a ver com a
interpretação e aplicação da lei, mas sim com ocorrências que levariam
a determinar o tempo decorrido e a fixá-lo para se poder ajuizar
da prescrição dos referidos juros, actividade essa própria do julga-
mento de facto.

E, quanto à 4a conclusão, ela não se refere à inexistência, em abs-
tracto, de processo de transgressão, como veio defender a recorrente,
mas sim à inexistência, no caso concreto, de qualquer processo de
transgressão em que a multa tivesse sido aplicada, por esta resultar
directamente de disposição legal, o que bem se compreende, dado
que, na sentença, fora do bloco probatório, embora, se refere, a fs.
27, no segundo parágrafo, a existência de processo de transgressão
em que a multa ”foi aplicada”.

O recurso não versa, assim, exclusivamente matéria de direito, por-
quanto os seus fundamentos contêm matéria factual, cuja relevância
para a decisão terá de ser apreciada, já, pelo tribunal competente
para o julgamento de facto, que não por este STA, actuando, no
caso, apenas como tribunal de revista, pelo que um tal julgamento
não lhe compete.

Efectivamente, a esta Secção de Contencioso Tributário compete
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância quando interpostos com exclusivo fundamento em matéria de
direito - o denominado recurso ”per saltum” - conforme prescreve
o arto 32o, 1, b) do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra
do conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superior,
que é, no caso, o T.T. de 2a Instância - arto 41o, 1, a), daquele diploma
(cfr., ainda, o arto 167o do CPT).

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, àquele Tribunal de 2a Instância e não
a este STA.
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3. Pelo exposto, declara-se este Tribunal incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
respectivamente, em 15.000$00 e 40%.

Lisboa, 8 de Março de 1995 — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Prescrição das obrigações tributárias aduaneiras. Prazo. Apli-
cabilidade das regras do arto 297o do Código Civil.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No específico campo aduaneiro, o instituto da prescrição
das obrigações, à míngua de preceito legal directamente
aplicável, será contemplado, subsidiariamente, pelo re-
gime da prescrição das obrigações tributárias em geral.

2 — Por outro lado, dada a flagrante equiparação das obri-
gações fiscais às civis, impõe-se a observância das regras
do arto 297o do CC na área do direito fiscal e, con-
cretamente, na zona da prescrição das dívidas.

3 — Sendo assim, na hipótese vertente, não está prescrita a
obrigação tributária aduaneira, referente ao ano de 1983,
pois nem decorreu o prazo de 20 anos fixado pela lei
antiga (CPCI - arto 27o), nem o de 10 anos estabelecido
pela lei nova (CPT - arto 34o, no 1), contado este a partir
de 1 de Julho de 1991, data da entrada em vigor dessa
lei (arto 2o, no 1, do DL no 154/91, de 23/4).

Recurso n.o 18.842. Recorrente: Motopeças - Motores e Indústria,
Lda.; Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Conso. Dr. Santos
Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

”Motopeças - Motores e Indústria, Lda”, deduziu, perante o Tri-
bunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, oposição à execução fiscal,
contra si movida pela Alfândega de Lisboa para cobrança, coerciva
da quantia de 105 270 910$00, proveniente de direitos de importação
e sobretaxa de importação, alegando, sob o invocado fundamento
da alínea a) do arto 176o do então em vigor Código de Processo
das Contribuições e Impostos (CPCI), a inexistência da dívida exe-
quenda, por não ser devida, a acarretar a respectiva ilegalidade.

Por sentença de 26.10.92, a oposição foi julgada improcedente, na
consideração de que «não podia discutir-se a legalidade concreta da
dívida exequenda, em sede de oposição à execução», como pretendia
a oponente, tanto mais que esta ”sempre poderia ter lançado mão

683

da impugnação judicial, da reclamação graciosa ou do recurso hie-
rárquico, para atacar a referida liquidação...”.

Não se conformando com o julgado, a oponente levou recurso ao
Tribunal Tributário de 2a Instância, onde alegou, além do mais, que
«os mesmos factos, que estão na base da dívida exequenda, deram
origem ao processo de inquérito preliminar...”, o qual após ter corrido
termos no Tribunal Criminal da comarca de Lisboa, terminou no
Supremo Tribunal de Justiça com acórdão em que «foi a ora recorrente
absolvida por prescrição do procedimento contravencional, tendo sido
declarada extinta a respectiva responsabilidade da Ré Motopeças e
os autos arquivados».

Por acórdão de 12/10/93, aquele Tribunal de 2a Instância julgou
improcedente o recurso, assim mantendo e confirmando a sentença
então recorrida, por esta ordem de razões:

- ”a declaração da prescrição do procedimento contra-ordenacional
não sensibiliza a dívida aduaneira, que se mantém de pé já que, em
relação a esta, não decorre, após a sua liquidação, o prazo de prescrição
correspondente que, como é sabido, é de 20 anos - arto 27o do CPCI”;

- ”o único caso julgado visado é o da prescrição do procedimento
contra-ordenacional e esse em nada mexe com a questão da dívida
exequenda até porque, ao contrário do alegado, a decisão, que julgou
extinto aquele, ressalvou a preexistência e manutenção da dívida adua-
neira, cujo descaminho originara o sancionamento contra-ordena-
cional”;

- ”nenhum daqueles fundamentos (caso julgado e prescrição) tem
cabimento pelo que só por discussão da legalidade em concreto se
poderia obter êxito no pedido. . .mas. . . no processo executivo não
pode discutir-se tal ilegalidade a não ser casos residuais do arto 286o,
1, g), do CPT, que não constam da petição. . . nem podiam constar,
já que o oponente teve o tempo e a oportunidade para reclamar
da liquidação e/ou impugnar. . .”.

Ainda inconformada, a oponente traz-nos, de tal acórdão, o presente
recurso, em cuja alegação está patente o seguinte quadro de con-
clusões:

”1a - Os factos a que se reporta o título executivo não existem,
pois a executada, ora agravante, não os praticou;

2a - Trata-se, pois, de factos supostos, não verdadeiros;
3a - Pelo que o título executivo é falso, ao reportar-se a factos ine-

xistentes, não reais;
4a - Execução fiscal que viola directamente o disposto na Cons-

tituição da República, designadamente, os artos 106o, nos 1 e 2, e
13o, no 1;

5a - O acórdão do STJ, de 7-05-92, ao declarar extinta a respon-
sabilidade da ora agravante, faz caso julgado nos presentes autos,
obstando a que o Tribunal Tributário decida sobre a matéria dos
presentes autos;

6a - É que um dos princípios do processo penal português, legal-
mente consagrado (arto 7o, no 1, do CPP), é o do princípio da su-
ficiência da acção penal: o processo penal é promovido independen-
temente de qualquer outro e nele se resolvem todas as questões que
interessem à decisão da causa, tendo o juiz penal, acessoriamente,
competência administrativa, civil, fiscal, etc. (v. ainda arto 41o, no 1,
do Dec.Lei no 433/82);

7a - Tendo os factos, eventualmente praticados pela agravante e
a que se reporta o título executivo, tido lugar a partir a 1 de Janeiro
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de 1983, sempre estará prescrita a obrigação fiscal (artos 105o da
Reforma Aduaneira, Dec.Lei na 46311, de 27 de Abril de 1965, 2o

do Regulamento Comunitário no 1697/79, de 24/7, e Dec.Lei
no 504-E/85, de 30 de Dezembro);

8a - Há, pois, fundamento para a oposição à execução fiscal nos
termos do disposto no arto 286o, no 1, a), c), d), e h), do CPT;

9a - A oposição deduzida deve, pois, ser julgada procedente com
a consequente extinção da execução fiscal;

10a - O douto acórdão recorrido violou o disposto nos artos 286o,
no 1, als. a), c), d) e h), do CPT, e 106o, nos 1, 2 e 3, 12o, no 2,
e 13o, no 1, da CRP.

11a - Deve, pois, conceder-se provimento ao recurso e, julgando
procedente a oposição deduzida, extinguir-se, consequentemente, a
execução fiscal».

Não houve contra-alegação.
O Exmo Magistrado do Ministério Público, em serviço nesta Secção,

emitiu douto parecer, no sentido do improvimento do recurso.
Colhidos os vistos de lei, cumpre decidir.
E decidindo.
O Tribunal ”a quo” fixou, como pertinente, a seguinte factualidade:
”A) Em 12/1/89, foi instaurado o processo executivo no 26/89, do

3o Juízo Tributário de 1a Instância de Lisboa, contra a ora oponente,
por dívidas provenientes de direitos de importação e sobretaxas, no
montante total de 105.270.910$00, dos anos de 1983 a 1985 (parte),
i.e., de 1/1/83 a 1/6/85;

B) A oponente foi notificada, em Fevereiro de 1989, da liquidação
da dívida exequenda e para o pagamento da mesma;

C) A oponente e seus gerentes foram acusados no processo cor-
reccional no 76/87, do 2o Juízo Correcional de Lisboa, 3a Secção,
acusação que referenciava, no seu descritivo, descaminho de direitos,
no montante de 105.921.321$00, e em que se imputava, àqueles, crime
p.p. pelo D.L. 630/76, arto 1o, a), e D.L. 353-F/77, e contra-ordenação
por descaminho p.p. pelo D.L. 187/83, arto 22o, 1, a) e c), e, a esta,
infracção p. pelo D.L. 630/76, arto 7o, e contra-ordenação por des-
caminho de direitos p.p. pelo D.L. 187/83, arto 22o, 4;

D) Na respectiva decisão, transitada em julgado, deu-se como pro-
vado, além do mais, que, no período de 1/1/83 a 4/6/85, a oponente
aproveitou da fuga ao pagamento de impostos (por falta de pagamento
de direitos aduaneiros), no montante de 105.921.221$00, quantia que
se mantém em dívida;

E) E, por esses factos, foi a arguida condenada na coima de
2.000.000$00, e nos direitos em dívida, de 105.921.221$00, e, soli-
dariamente, no pagamento das coimas de 200.000$00, em que os seus
gerentes foram também condenados;

F) O procedimento pelo ilícito contra-ordenacional foi julgado pres-
crito e absolvidos dessa infracção todos os arguidos, por extinção
da respectiva responsabilidade, por decisão transitada em julgado em
18/5/92”.

Expostos os factos, cuidemos agora da solução jurídica adequada
para as questões que o recurso traz para resolver, dentro dos limites
dos poderes cognitivos deste Supremo Tribunal.

Ora, no âmbito de tal cognição, rege o arto 21o. no 4, do Estatuto
dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Decreto-Lei no 129/84, de
27 de Abril), segundo o qual a Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo ”apenas conhece de matéria
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de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tribu-
tários de 1a instância. . .”.

De modo que, sendo este o caso, impondo-se aqui o acatamento
da factualidade fixada pela instância recorrida, estão irremediavel-
mente votadas no insucesso as quatro primeiras conclusões da alegação
do recurso, na medida em que assentam, todas elas, no pressuposto
da falsidade dos factos a que se reporta o título executivo em re-
ferência, o que, não tendo sido dado provado pelo Tribunal ”a quo”,
impede o respectivo conhecimento por banda deste Tribunal ”ad
quem”.

E melhor sorte não tem a recorrente quanto à alegada questão
do caso julgado.

É que, como seguramente resulta do relato em matéria de facto,
a decisão do tribunal criminal teve em vista, apenas, ”o procedimento
pelo ilícito contra-ordenacional” e, portanto, também só esse pro-
cedimento foi aí julgado ”prescrito”.

Quer isto dizer que a questão da prescrição da obrigação tributária
em causa, não tendo sido apreciada e resolvida pelo mencionado
tribunal, não ficou, nem podia ficar, abrangida pelo apontado caso
julgado.

Aliás, e conforme bem salienta o Ministério Público, no domínio
do Código de Processo Penal de 1929, sob cuja égide teve lugar a
dita decisão penal (cfr. arto 7o do Dec.-Lei no 78/87, de 17 de Fe-
vereiro), não existia disposição legal a atribuir, às decisões proferidas
em processo penal sobre questões não penais, efeito de caso julgado
fora do processo penal (cfr. artos 148o e segs. daquele Código).

O que tudo leva à improcedência da alegação produzida.
Por fim, a recorrente sustenta que, tendo os factos ”tido lugar

a partir de 1 de Janeiro de 1983, sempre estará prescrita a obrigação
fiscal (artos 105o da Reforma Aduaneira, Dec. Lei no 46311, de 27
de Abril de 1965, 2o do Regulamento Comunitário no 1697/79, de
24/7, e Dec.lei no 504-E/85, de 30 de Dezembro)”.

Mas, também aqui, sem razão.
Na verdade, e para além do mais, as disposições invocadas pela

recorrente visam a liquidação de receitas tributárias aduaneiras, com
fixação de prazos para o exercício, sob pena de caducidade, do direito
a essa liquidação.

Porém, diferente desse instituto, é o da prescrição da obrigação,
que, no específico campo aduaneiro, à míngua de preceito legal di-
rectamente aplicável, será contemplado, subsidiariamente, pelo regime
da prescrição das obrigações tributárias em geral.

Vejamos, pois.
O prazo de prescrição, no império do Código de Processo das

Contribuições e Impostos (arto 27o), era de vinte anos e, actualmente,
nos termos do Código de Processo Tributário (arto 34o, no 1), é de
dez anos.

Eis-nos assim confrontados com o problema da determinação da
norma aplicável à fixação do prazo já em curso no momento em
que entrou em vigor a lei que encurtou a sua duração.

Neste ponto, sob a epígrafe ”alteração de prazos”, o arto 297o,
no 1, do Código Civil dispõe:

”A lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto
do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que
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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».

A solução, que vem de ser fornecida, vale, sem sombra de dúvida,
no domínio do direito civil, onde radica o fundamento da protecção
de expectativas. E daí a regra ditada por aquele comando legal, no
sentido de evitar que o credor fosse surpreendido por um novo prazo
mais curto quando tinha a expectativa de poder exercer o seu direito
durante um prazo mais longo.

(Baptista Machado, ”Introdução ao Direito e ao Discurso Legi-
timador”, pag. 243, e ”Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código
Civil”, pags. 162 e 163).

Todavia, na área do direito fiscal, as opiniões divergem: enquanto
uns sustentam a aplicabilidade das regras do arto 297o do CC (Alberto
Xavier, ”Manual de Direito Fiscal”, I, pag. 203), outros entendem
que essas regras não se aplicam ao prazo para a liquidação do imposto
e para a sua prescrição, atenta a necessidade de conferir certeza,
confiança e estabilidade às relações jurídicas e à vida económica,
o que afastaria da área fiscal as regras do dito artigo, pois o seu
preciso fundamento - protecção de expectativas - não se verificaria
aqui (Cardoso da Costa, ”Curso de Direito Fiscal”, pags. 246 e segs.).

Mas as razões da patenteada divergência se, no passado, eram vin-
cadas, no presente surgem já esbatidas, dada a flagrante equiparação
das obrigações fiscais às civis, com a evidente finalidade de protecção
das expectativas dos credores, em prejuízo da pontada certeza, con-
fiança e estabilidade (cfr. artos 13o e 264o do CPT, e, mais recen-
temente, o Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência, aprovado pelo Decreto-Lei no 132/93, de 23
de Abril).

E daí que se imponha, hoje mais do que nunca, a observância
das regras do arto 297o do CC no campo do direito fiscal e, con-
cretamente, na zona da prescrição das dívidas.

De resto, considerando a sua sede legal, essas regras são aplicáveis
a todos os prazos judiciais e administrativos com carácter genérico
(Pires de Lima e Antunes Varela, ”Código Civil Anotado”, Vol. I,
pág. 192).

Equivalendo tudo isto a concluir que, na hipótese dos autos, não
está prescrita a obrigação tributária aduaneira, referente ao ano de
1983, pois nem decorreu o prazo de 20 anos fixado pela lei antiga,
nem o de 10 anos estabelecido pela lei nova, contado este a partir
de 1 de Julho de 1991, data da entrada em vigor dessa lei (cfr. arto 2o.
no 1, do Decreto-Lei no 154/91, de 23 de Abril, que aprovou o Código
de Processo Tributário).

Consequentemente, e em suma, improcedendo a toda a linha a
tese da recorrente, é de confirmar o douto aresto recorrido.

Nestes termos, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao
recurso.

Custas pela recorrente, com 70 % de procuradoria.

Lisboa, 8 de Março de 1995. — Santos Serra (Relator) — Abílio
Bordalo — Domingos Brandão de Pinho. — Fui presente, Jorge Ma-
nuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Processo ordinário de transgressão fiscal. Competência para
nele deduzir acusação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Nem o ETAF nem a LPTA definiram os poderes e fa-
culdades que nos processos que correm nos tribunais tri-
butários de 1a instância cabem ao representante do Mi-
nistério Público e ao representante da Fazenda Pública.

II — Nenhum desses diplomas atribuíram ao representante do
Mo. Po. a competência para exercer a acção contraven-
cional fiscal.

III — Essa competência continuou a radicar-se no Ministério
Público das contribuições e impostos, que é uma entidade
que se confunde com o Representante da Fazenda Pú-
blica, nos termos da lei de Organização dos Serviços de
Justiça e do CPCI, por não terem sido revogados nem
pelo ETAF nem pela LPTA.

IV — A Constituição da República não exige que a acção con-
travencional ou contra-ordenacional seja exercida em ex-
clusivo pelo Mo. Po

V — O representante do Mo. Po. apenas detém competência
exclusiva, em termos constitucionais e da sua lei orgânica,
para exercer a acção penal relativa às infracções criminais,
tributárias ou não.

VI — Esta competência está em paralelo com o princípio cons-
titucional de reserva de juiz do tribunal judicial para co-
nhecer da matéria criminal.

Recurso: 5739. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Fábrica de
Bolachas, Biscoitos e Chocolates Favorita, Lda; Relator:
Exmo. Conso. Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I - O Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa (7o Juízo), inconformado com o
despacho, de 87.06.12, do M.tmo Juiz daquele tribunal que declarou
nula a acusação deduzida por aquele Representante, nestes autos
de processo ordinário de transgressão, e todo o processado posterior
que dela dependesse absolutamente, designadamente, as notificações,
e reconduzidos os autos à fase anterior à acusação e que ordenou,
ainda, que os mesmos fossem presentes ao Agente do Mo. Po, logo
que tomasse posse e iniciasse funções no tribunal, sob fundamento
de que o recorrente carecia de legitimidade para deduzir a acusação,
dele recorre directamente para esta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação e sub-
stituição por outro que receba a acusação.

II - Alicerça o recorrente a sua discordância com o decidido, sus-
tentando, em síntese, nas alegações, ser ele a entidade que detém
a competência que, antes do ETAF, estava atribuída, pela Organização



688

dos Serviços de Justiça Fiscal (DL. no. 45006, de 27 de Abril de
1963), ao representante do Ministério Público das Contribuições e
Impostos para exercer a acção penal tributária desde que não es-
tivessem em causa infracções tributárias punidas com pena de prisão
ou seja infracções criminais.

III - A arguida contra-alegou, defendendo a manutenção da decisão
recorrida, por dela resultar o mesmo resultado prático que pretendeu
conseguir com um requerimento anterior, de fls. 13, em que solicitava
a remessa de fotocópia do auto de notícia, referido na acusação,
e a concessão de novo prazo para contestar, - requerimento esse que
não chegou a ser apreciado.

IV - O Digno Mago. do Mo. Po., junto deste Supremo Tribunal,
emitiu parecer no sentido do provimento do recurso, na esteira da
jurisprudência assente nele sobre a matéria.

V - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre conhecer e decidir.
A - A questão proposta traduz-se em saber, de não obstante a pu-

blicação do ETAF, que nos seus artos 69o a 72o veio a consagrar
a existência de dois órgãos distintos junto dos tribunais tributários,
- o Ministério Público e o Representante da Fazenda Pública -, e da
LPTA, que veio regular o processo nos tribunais administrativos (mas
não deixou de tocar também em alguns aspectos do processo dos
tribunais tributários - cfr. artos 130o e 131o), a entidade, que na lei
de Organização dos Serviços de Justiça Fiscal, aprovada pelo
DL. no. 45006, de 27 de Abril de 1963, foi para promover a punição
das infracções fiscais e nos artos 123o a 125o do CPCI se cometeu
o exercício desse poder, se identifica agora com o Representante
da Fazenda Pública, a que aludem os artos 72o a 74o daquele ETAF.

B - A questão já foi longamente debatida neste Supremo Tribunal
que sobre ela firmou jurisprudência, que não vimos sequer criticada
na doutrina, no sentido do Representante da Fazenda Pública con-
tinuar a deter competência para deduzir acusação nos processos or-
dinários de transgressão, a menos que entretanto, o que nunca veio
a acontecer, a lei de processo, a que o ETAF se referia nos seus
artos 71o e 74o, viesse a dispor de forma diferente, revogando, então,
o regime que decorria dos artos 48o a 57o do DL. no. 54006. Aliás,
dada a entrada em vigor do Regime Jurídico das Infracções Fiscais
Não Aduaneiras, que desgraduou as transgressões fiscais em con-
tra-ordenações fiscais não aduaneiras, e do C.P.Tributário, a questão
começa apresentar-se quase como um repositório histórico, por es-
gotamento das situações fácticas que se possam subsumir à hipótese
do instituto legal.

Não nos vamos, pois, alongar na fundamentação da decisão, quer
pelo que acabámos de referir, quer porque concordamos com a ju-
risprudência expendida sobre a matéria, nomeadamente nos Acórdãos
desta Secção de 88.04.27, in Rec. 4970, publicado in Acs. dts.
no 323-1390 e de 88.06.08, in Rec. 5614, in ibidem no.326-203, além
de muitos outros com os proferidos em 88.04.27, in Recs. 4791, 4926,
5074.

Antes do ETAF, a entidade a quem a lei (arto 48o, als. c) e d)
do DL. no. 45006) cometia a competência para exercer a acção “penal”
pelas infracções fiscais que constituíssem meras transgressões era o
Ministério Público das contribuições e impostos que era responsável
e hierarquicamente dependente do Ministros das Finanças, sob a di-
recta chefia do director-geral das Contribuições e Impostos (arto 50o

do DL. 45006) e que era representado, junto dos tribunais de 1a ins-
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tância, pelos respectivos directores de finanças ou seus ajudantes ou,
na falta destes, por outro funcionário superior que o director-geral
designasse (arto 53o al. c) do DL. no 45006). Era a este representante
do Ministério Público que o C.P.C.I. conferia os poderes para deduzir
a acusação nos processos de transgressão que seguissem a forma de
processo ordinário (cfr. artos 123o a 125o), ou seja, nos processos
que tivessem por base uma participação ou denúncia ou um auto
de notícia, mas neste caso, em que a multa excedesse 40.000$00
(cfr. artos 47o, al. b), 118o, 127o e 137o do C.P.C.I.).

Por seu lado, o exercício da acção penal pelas infracções fiscais
que fossem puníveis com pena de prisão, ou seja das infracções cri-
minais, estava atribuído ao Ministério Público, junto dos tribunais
comuns a quem competia o seu julgamento (artos 224o, no 1 da Cons-
tituição da República Portuguesa, na redacção em vigor ao tempo,
3o, no 1 da Lei no 47/86, de 15 de Outubro - Lei Orgânica do Ministério
Público -, 48o do C. P. Penal, 55o, no 1, al. c), 73o, 75o, 76o, 79o,
al. a) e 82o da Lei no 38/87, de 23 de Dezembro - Lei Orgânica
dos Tribunais Judiciais). Aliás, era para tal entidade que os diversos
códigos fiscais determinavam que se participasse quando houvesse
lugar a procedimento criminal (Cfr. artos 80o do C.I.Capitais; 63o

e 66o do C.I.Profissional; 147o, § 3o do C.C. Industrial; 98o, no 3
do CIVA).

Havia, pois, no domínio do ilícito fiscal duas espécies de infracções,
de natureza completamente diferente: dos crimes fiscais e as con-
travenções fiscais. E se a Constituição de 1976 havia adoptado o prin-
cípio da reserva do juiz dos tribunais judiciais para conhecer da matéria
criminal (artos 27o, 212o, 213o, 214o e 216o), o que levou o Conselho
da Revolução a declarar inconstitucional, pela sua Resolução
no 138/78, de 78.05.24, in D.R., II, no 211, de 78.09.13, do Decreto-Lei
no 198/77, de 17 de Maio, que permitira aos tribunais fiscais conhecer
de certas infracções que o Decreto-Lei no 619/76, de 27 de Julho
passara a punir com pena de prisão, - princípio esse que ainda se
mantém, agora até de uma forma mais explícita, no arto 213o, no 1
da C.R.P. e que o ETAF inteiramente respeitou (artos 62o, no 1,
al. b) e 68o, no 1, al. b) - , já o mesmo se não passava quanto à
matéria das contravenções e das contra-ordenações que era julgada
pelos diversos tribunais, consoante a sua natureza: as transgressões
de normas legais e convencionais reguladoras das relações de trabalho
e de outras normas e as contra-ordenações nos domínios laboral e
da segurança social pelos tribunais de trabalho (artos 65o e 66o da
L.O.T.J.); as contra-ordenações marítimas pelo tribunal marítimo
(arto 70o, no 2 da L.O.T.J.); as transgressões fiscais (e agora as con-
tra-ordenações fiscais) pelos tribunais tributários (artos 62o, 1, al. b)
do ETAF), as contra-ordenações fiscais aduaneiras pelos tribunais
fiscais aduaneiros (artos 68o, no 1, al. b) do mesmo ETAF e 34o a
41o do DL: no 424/86, de 27 de Dezembro, que converteu as trans-
gressões fiscais aduaneiras em contra-ordenações fiscais aduaneiras
entretanto reguladas pelo DL. no 376-A/89) e as demais transgressões
ou contra-ordenações não atribuídas à competência de outro tribunal
aos tribunais comuns (artos 61o do DL no 433/82, de 27/10, 53o, 76o

e 77o da LOTJ).
Daqui se vê que o legislador não curou de sujeitar, após a Cons-

tituição de 1976, o julgamento das transgressões e das contra-orde-
nações à competência do mesmo tribunal, tendo mantido a compe-
tência dos tribunais fiscais em relação às transgressões fiscais, e con-
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sequentemente, do processo e da competência para o promover, já
que em diploma algum revogara as disposições legais reguladoras
dessas matérias.

Por outro lado, permitia o sistema jurídico então em vigor (cfr.
artos 166o, 167o, 168o, 169o do C.P. Penal de 1929 e 47o do Decreto-Lei
no 35007, de 13 de Outubro de 1945).- solução que, após o insucesso
da sujeição ao arquétipo do processo sumaríssimo determinada pelo
C. P. Penal de 1987, exigindo a formulação sintética de acusação
pelo Mo. Po. no seu arto 394o (ex vi do arto 3o do DL. no 78/87,
de 17/2, que aprovou o novo código), veio a ser renovada pelo arto 7o,
no 1 do DL. no 17/91, de 10 de Janeiro, ao estabelecer um processo
próprio para o julgamento das transgressões -, que o auto de notícia
valesse como acusação que o juiz liminarmente apreciaria, determi-
nando, se entendesse revestir aquele auto os elementos legalmente
suficientes, o julgamento do arguido.

Também aqui, nos processos de transgressão da competência do
tribunal comum se constava que nem sempre foi e era obrigatório
que o Mo. Po. deduzisse acusação, valendo o auto de notícia como
acusação, e até a estar presente na audiência de julgamento (cfr.
arto 13o do DL. no 17/91), não obstante ser ele o titular da acção
penal, como se dizia já no arto 224o, no 1 da C.R.P. de 1976, e,
ora, se mantém no arto 221o, no 1 da mesma lei fundamental e é
também proclamado no arto 3o, no 1, al. b) da sua Lei Orgânica
(lei no 47/86, de 15/10).

Esta atitude demonstra bem não ser nada chocante como espírito
do sistema jurídico a atribuição ao Ministério Público das Contri-
buições e Impostos da competência para exercer a acção contraven-
cional tributária, como decorria dos referidos preceitos da Organi-
zação dos Serviços de Justiça Fiscal e do CPCI, dado a tanto, na
prática, corresponder a remessa a juízo comum do auto de notícia
por qualquer autoridade competente.

De notar, ainda, que o impulso processual do Mo. Po. para se de-
sencadear a acção punitiva se tornou desnecessária no ilícito de mera
ordenação social, agindo as autoridades administrativas por impulso
próprio, só se verificando a intervenção daquela entidade na fase
do recurso judicial (cfr. arto 62o do DL. no 433/82) e que, com a
entrada em vigor do C. Penal de 1982, se entrou num processo de
desgraduação do ilícito contravencional, que deixou de ser nele pre-
visto, em contra-ordenação, que aderiu o próprio legislador cons-
titucional que na reforma de 1989 deixou até de o elencar entre os
vários tipos de ilícito previamente caracterizados (cfr. arto 168o, no 1,
als. c) e d) da C.R.P.).

Do exposto, podemos retirar a conclusão de que a Constituição
não reserva ao Mo. Po., enquanto órgão identificado com aquele que
ela define, a competência exclusiva para impulsionar a acção con-
travencional ou, posteriormente, para controlar a legalidade nos re-
cursos judiciais de actos de aplicação de coimas.

O que a lei fundamental e a sua lei orgânica lhe reservam, aliás,
em sintonia e em paralelo com o princípio da reserva de juiz do
tribunal judicial, é a competência para exercer a acção penal pelas
infracções criminais.

Assim sendo nada obrigava o legislador do ETAF ou da LPTA
a cometer ao Mo. Po., nele previsto, a competência para exercer a
acção contravencional prevista nos artos 123o a 125o do CPCI, e nem
se pode ver essa atribuição na incumbência ali estabelecida, no arto 69o,
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no 1 de defender a legalidade, pois que não lhe está conferido o
exclusivo dessa matéria, até porque todos os órgãos do Estado de
Direito Democrático lhe estão sujeitos (cfr. arto 3o, nos 2 e 3 da
CRP), e o conceito se não confunde com a competência para exercer
a acção contravencional.

Sob este aspecto, o ETAF remeteu a matéria para as lei de processo,
ao estipular no seu arto 71o que “o ministério público . . . goza dos
poderes e faculdades estabecidos na lei de processo”. Face a tal pre-
ceito, e não impondo a lei de processo, então em vigor, para o pro-
cessamento das transgressões fiscais, a intervenção do órgão do Mo.
Po. referido no ETAF para deduzir a acusação nos processos ordinários
de transgressão, tornar-se-ia necessário que uma outra lei de processo
posterior a viesse estabelecer. Na verdade, não se poderia ir buscar
a solução inovadora ao C.P. Penal, enquanto lei subsidária do CPCI,
por não se estar aí perante qualquer lacuna, por este diploma con-
templar a matéria.

Por outro lado, criando a figura orgânica do representante da Fa-
zenda Pública em aparente concorrência estatutária com o Mo. Po.,
pois que também a ele o incumbiu de defender os interesses legítimos
da Fazenda Pública, que não podem deixar de ser aqueles a que
a lei dê protecção, em inteira concretização do princípio constitucional
da legalidade democrática (arto 3o, no 2 da CRP), o mesmo ETAF
curou de definir minimamente a sua competência, ou seja o conjunto
dos seus poderes para realizar as suas atribuições, tendo estipulado,
no seu arto 74o que “Os representantes da Fazenda Pública gozam
de poderes e faculdades estabelecidos na lei de processo”. Daqui
tem de extrair-se, antes de demais, a conclusão de que os repre-
sentantes da Fazenda Pública, englobando-se novo conceito os entes
que com ela se identifiquem estatutariamente, ou seja pelo acervo
dos interesses públicos a prosseguir, das atribuições, gozam dos po-
deres para os realizar que já estejam estabelecidos na lei de processo
ou venham aí a estar contemplados, como será o caso dos atribuídos
agora, por exemplo, pelo C. P. Tributário, nos seu artos 214o e sgs.,
em matéria de acusação das contra-ordenações. Naquele preceito se
pode, pois, ver ressalvada a competência do Ministério Público das
contribuições e impostos para deduzir a acusação prevista nos referidos
disposições da Organização dos Serviços de Justiça Fiscal e do CPCI.
E essa asserção é tanto mais de apoiar quanto é certo que, constituindo
essas normas disposições especiais, elas não foram abrangidas pela
norma revogatória do arto 121o do ETAF, por este apenas revogar
as disposições especiais sobre as matérias que fossem dele objecto
para além das ressalvadas) e esta matéria não foi nele regulada.

Temos, assim, de concluir que os preceitos da Organização dos
Serviços de Justiça Fiscal (artos 48o, al. d), 49o, al. a); 54o, al. g)
e 56o) e do C.P.C.Impostos (artos 124o e 125o) não foram revogados,
quer pelo ETAF, quer pela LPTA, e, por isso, a Fazenda Pública
continua a ter legitimidade para deduzir acusação nos processos or-
dinários de transgressão fiscal.

Assinale-se aqui, que a própria lei orgânica do Mo. Po. (lei no 47/86
admite, no seu arto 4o, no 2, que a representação do Ministério Público
nos tribunais não judiciais possa ser atribuída a outras pessoas que
não os magistrados que identifica no número anterior (procurador-
-geral da República, procuradores-gerais-adjuntos, procuradores da
República e delegados do procurador da República).

De resto, a conclusão, que se devende, é a que melhor se compagina
com a possibilidade, que não foi, também, revogada em quaisquer
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preceitos do ETAF ou da LPTA, prevista em diversos códigos fiscais,
de o imposto ser cobrado no próprio processo de transgressão e tal
independentemente de o procedimento judicial se achar prescrito (cfr.,
a título de exemplo, artos 26o, 27o, 66o e 74o do C.I.Profissional, 4o,
67o e 89o do C.I.Capitais; 39o-A, § 2o, 64o, 103o, § único e 149o do
C.I.Complementar, etc.), em que mal se veria o Mo. Po. a defender
os interesses estritamente fiscais, traduzidos na cobrança do imposto.

Por tudo o que vai dito, torna-se evidente que a decisão recorrida
não pode manter-se, tendo de ser substituída por outra que conheça
da acusação, quer pela infracção fiscal, quer pelo imposto liquidado,
a menos que exista questão prévia que a tal obste (verbi gratiae, pres-
crição do procedimento judicial pela infracção e pagamento do im-
posto, hipótese está aventada nos autos - fls. 39, 40, 50 e 51 verso).

VI - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em revogar o despacho recorrido que deverá ser substituído
por outro que conheça da acusação, a menos que se verifiquem ques-
tões prévias que a tal obstem.

Sem custas por não serem devidas. Não obste a arguida contra-
-alegar, o certo é que ela não defendeu os seus direitos reclamados
pelo dito requerimento de fls. 13, nem o seu direito de defesa da
acusação, dado que sobre aquele não houve ainda pronúncia, mas
tão-só aderiu a uma decisão judicial, a que não deu causa, da qual
resultava implicitamente a desnecessidade prática da satisfação da
sua pretensão. Ora, sendo assim, a arguida está a coberto da isenção
de custas estabelecida no arto 3o da Tabela de Custas no S.T.Ad-
ministrativo.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (re-
lator) — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — Ernâni
Marques da Silva Figueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Dívidas à Caixa Geral de Depósitos. Com-
petência dos tribunais tributários de 1a instância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na vigência do Dec.lei 48 953 de 5 de Abril de 1969
e do ETAF os Tribunais Tributários de 1a instância eram
competentes para a cobrança coerciva das dívidas à Caixa
Geral de Depósitos.

II — O art. 121o no 1 do ETAF revogou o art 61o no 1 alín. c)
do ETAF que ressalva, no âmbito do processo de execução
fiscal, os casos em que lei especial atribua competência
aos Tribunais Tributários de 1a instância para a cobrança
coerciva de dívidas às pessoas de direito público nas quais
se inclui a Caixa Geral de Depósitos.

III — A competência dos Tribunais Tributários de 1a instância
referida em I não se alterou com o no 3 do art. 214o
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da Constituição da República após a 2a Revisão Cons-
titucional, na medida em que acolhe, essencialmente, a
formulação do art. 3.o do ETAF.

Recurso n.o 13 536. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrido:
Abílio Afonso Santos e mulher; Relator: Juiz Conselheiro Abílio
Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência (CGD), instituto
de crédito do Estado e Pessoa Colectiva de Direito Público
no 500 960 046, com sede no Largo do Calhariz, 1109 Lisboa Codex,
não se conformando com o despacho do M.mo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a instância de Lisboa (6o Juizo) que indeferiu liminarmente
a petição da execução, pela ora recorrente instaurada e se declarou
incompetente em razão da matéria para conhecer da execução por
dívidas àquela Caixa de Abílio Afonso Santos e mulher Cremilde
Mendonça Ramos dos Santos, identificados nos autos, no montante
de 8.996.780$00 e juros e despesas vincendos provenientes de incum-
primento de contrato de mútuo com hipoteca celebrado em 4/2/982,
veio do mesmo interpor recurso para este Supremo tribunal quer
quanto à incompetência quer quanto à condenação em custas.

Fundamentou-se o despacho recorrido na consideração decisiva
de que o art. 61o do Dec.lei 48 953 de 5/4/69 se encontra revogado
na parte em que atribui aos Tribunais de 1a instância das Contribuições
e Impostos (hoje, Tribunais Tributários) a competência para cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a CGD, designa-
damente as provenientes de inadimplemento de contratos de mútuo
celebrados com particulares no âmbito a sua actividade bancária.

Na suas alegações a recorrente formulou as seguintes conclusões:
1a O art. 62o, no 1 alín. c) do ETAF atribui, expressamente, com-

petência aos Tribunais Fiscais para a cobrança coerciva de dívidas
a pessoas de direito público nos casos previstos na lei.

2a O art. 61o, no 1 do Dec.lei 48 953 de 5/4/69, na redacção do
art. 17o do Dec.lei 693/70 de 31/12, ao estabelecer que a cobrança
coerciva de dívidas à CGD é da competência do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Lisboa, enquadra-se na previsão daquele art. 62o,
no 1 alín. c) do ETAF.

3a O art. 61o, no 1 do Dec.lei 48 953 não se encontra revogado
pelo art. 121o do ETAF uma vez que não dispõe sobre matérias objecto
deste Estatuto.

4a O art. 4o, no 1 alín. f) do ETAF apenas afasta a competência
dos Tribunais Fiscais para apreciar e interpretar questões de natureza
privada mesmo que os respectivos sujeitos sejam públicos.

5a Da conjugação dos arts. 62o, no 1 alín. c), 4o, no 1 alín. f) do
ETAF e art. 61o, no 1 do Dec.lei 48 953 conclui-se pela inclusão na
jurisdição dos Tribunais Fiscais o conhecimento de acções executivas
de dívidas à CGD seja qual for a proveniência.

6a O despacho recorrido violou o disposto nos arts. 61o, no 1 do
Dec.lei 48 953, 62o, no 1 alín. c) do Dec.lei 129/84 de 27/4 (ETAF)
e 144o do CPCI.

7a A atribuição de competência dos Tribunais Tributários para co-
brança coerciva de dívidas à CGD não viola qualquer norma
comunitária.
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8a Não é insconstitucional a norma que atribui competência aos
Tribunais Fiscais para cobrança coerciva de dívidas à CGD.

9a A exequente beneficia da isenção de custas, nos termos das
disposições conjugadas dos arts. 5o, no 1 alín. d) do Regulamento
das Custas do processo de Contribuições e Impostos, no 59o do
Dec.lei 48 953, e 156o do Regulamento aprovado pelo Decreto
no 694/70 de 31/12.

Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve o des-
pacho recorrido ser revogado, declarando-se a inserção de custas da
recorrente e ordenando-se o prosseguimento da execução.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de que o recurso merece provimento uma vez que constitui ju-
risprudência firme desta Secção a tese de que, mesmo depois da pu-
blicação do ETAF os Tribunais Tributários de 1a instância mantêm
a sua competência para cobrar as dívidas à Caixa Geral de Depósitos
de acordo com o disposto no art. 61o do Dec.lei 48 953 de acordo
com o disposto no art. 61o do Dec.lei 693/70 de 31/12 e no art. 159o

do Decreto 694/70 de 31/12.
Colhidos os vistos cumpre decidir.
Dos autos resulta, com interesse, o seguinte:
- A Caixa Geral de Depósitos apresentou em 13/7/89, ao abrigo

do art. 61o do Dec.lei 48 953, de 5/4/69 com a redacção do art. 17o

do Dec.lei 693/70 de 31/12 no Tribunal Tributário de 1a instância
de Lisboa, requerimento para instauração de execução fiscal contra
Abílio Afonso Santos e mulher Cremilde Mendonça Ramos dos Santos
para cobrança de um crédito de 8.996.780$00 e juros e despesas vin-
cendos proveniente de contratos de mútuo celebrado em 4/2/982 com
os executados.

- O M.mo Juiz daquele Tribunal (6o Juízo) por seus despacho de
9/2/90 declarou o Tribunal Tributário absolutamente incompetente
em razão da matéria para conhecer da execução das dívidas à CGD
decorrentes do incumprimento do contrato de mútuo.

Para tanto considerou a decisão em síntese:
- O art. 61o do Dec.lei 48953 de 5/4/69 encontrava-se revogado

não só por força do art. 214o, no 3 conjugado com o art. 3o, no 3,
ambos da Constituição da República.

- Por outro lado, resultando a dívida em causa de uma operação
de banca comercial, não pode a exequenda dispor de prerrogativas
no âmbito dessa actividade que as instituições congéneres não pos-
suem, o que do contraria o disposto no art. 81o da Constituição no
qual se estabelece o princípio da equilibrada concorrência entre as
empresas.

- Violaria os arts. 3o alín. a), 85o, 86o, 90o, e 92o do Tratado de
Roma.

Finalmente violaria também o disposto no art. 10o da Declaração
Universal dos Direitos do Homem.

É deste despacho que vem interposto o presente recurso.
São duas as questões que se colocam no âmbito do recurso:
- Uma respeitante à competência dos Tribunais Tributários de

1.a instância para cobrança coerciva em processo de execução fiscal
por dívidas à CGD, designadamente as provenientes de contratos
de mútuo celebrados com particulares;

- A outra relativa à isenção de custas da CGD nos processos tri-
butários em que se inclui o processo de execução.
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Comecemos pela primeira, observando, desde já, tal como alerta
a recorrente nas suas alegações e conclusões (cfr. conclusão IX) que
o M.mo Juiz, embora invocando vários preceitos constitucionais como
violados não conclui pela inconstitucionalidade de nenhuma norma,
nomeadamente, da alín. c) do no 1 do art. 62o do ETAF nem do
art. 61o do Dec.lei 48 953 (LOCGD).

Situou a questão num plano revogatório e não da inconstitu-
cionalidade.

Seja como for, sempre se dirá, no entanto, que o Tribunal Cons-
titucional teve já oportunidade de se pronunciar mais do que uma
vez - cfr. Acórdãos nos. 508/94 e 509/94 (para além dos ali citados
nos. 371/94 e 372/94), ambos de 14/7/94 publicados no DR II série,
respectivamente, de 13/12/94 e 14/12/94 - sobre a existência da con-
formidade constitucional do art. 61o, no 1 do Dec.lei 48 953 de 5/4/69,
na redacção do art. 17o do Dec.lei 693/70 de 31/12 segundo o qual
a cobrança coerciva de todas as dívidas de que seja credora a CGD
e suas instituições anexas é da competência do Tribunal Tributário
de 1.a instância de Lisboa.

Em todos aqueles arestos o Tribunal Constitucional decidiu-se pela
não inconstitucionalidade da referida norma que antes havia sido de-
saplicada sob a arguição de inconstitucional no Tribunal Tributário
de 1.a instância de Lisboa em processos idênticos ao caso vertente.

Não se descortinam razões conducentes à inaceitação da jurispru-
dência do Tribunal Constitucional.

Como já se referiu, o despacho recorrido declarou incompetente
em razão da matéria do Tribunal Tributário para conhecer da execução
das dívidas à CGD provenientes de incumprimento do contrato de
mútuo, sob a consideração de que o art. 61o do Dec.lei 48 953 foi
revogado pelo art. 121o no 1 do Dec.lei 129/84 e ainda pelo actual
art. 214o no 3 conjugado com o art. 3o no 3 ambos da Constituição
da República.

De acordo com o disposto nos arts. 37o alín. d) e 144o do CPCI,
então em vigor (hoje art. 233o do CPT), o processo de execução
fiscal constitui o processo especial de cobrança coerciva dos impostos
e de outras receitas do Estado ou de outras que respeitem a créditos
equiparados aos do Estado.

O art. 62o no 1 alín. c) do ETAF estabelece que ”compete aos
Tribunais Tributários de 1a instância conhecer (...) da cobrança coerciva
de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos na lei...”.

A Caixa Geral de Depósitos é uma pessoa colectiva de direito
público (art. 2o do DL 48 953 de 5/4/69) e um instituto de crédito
do Estado (art. 3o do Dec.lei 694/70 de 31/12 que aprovou o Re-
gulamento da CGD).

Dispõe o art. 61o no1 do Dec.lei 48 953 com a redacção que lhe
foi dada pelo art. 17o do Dec.lei 693/70 de 31/12 que a cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a Caixa e suas ins-
tituições anexas é de competência dos Tribunais de 1a instância de
Contribuições e Impostos de Lisboa (hoje, Tribunal Tributário).

Estabelece o art. 121o no 1 do ETAF que ficam revogadas as dis-
posições especiais sobre as matérias que são objecto do presente di-
ploma, com excepção das ressalvas dele constantes.

Da conjugação destes normativos é evidente que o art. 61o no 1
do mencionado Dec.lei 48 953 não pode ter-se por revogado já que
é expressamente ressalvado pela alín. c) do no 1 do art. 62o do ETAF,
que atribui aos Tribunais Tributários de 1a instância a competência
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para cobrança coerciva de dívidas a pessoas de direito público, como
é a CGD.

Seria manifestamente incongruente que no mesmo diploma - o
ETAF - se contivesse uma norma como a do no 1 do art. 62o do
mesmo ETAF atributiva de competência em cujo âmbito de estatuição
cabe o art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953.

Não faz sentido aquela invocada revogação uma vez que não ha-
vendo revogação expressa também é verdade que não se verifica qual-
quer incompatibilidade ou colisão entre os normativos em confronto.

Não se vislumbram igualmente razões que permitam concluir que
o referido art. 61o no 1 tenha sido revogado pelo art. 214o no 3 da
CRP.

Após a 2a revisão Constitucional operada pela lei Constitucional
no 1/89 de 8/7, o art. 214o no 3 veio estabelecer que compete aos
Tribunais Administrativos e Fiscais o julgamento das acções e recursos
contenciosos que tenham por fim dirimir os litígios emergentes das
relações jurídicas administrativas e fiscais.

Esta norma reproduz essencialmente o texto do art. 3o do ETAF
que assinala a ”função jurisdicional” dos Tribunais administrativos
e fiscais com os limites dessa jurisdição definidos no art. 4o (neste
sentido o Acórdão do STA de 3/3/94 - Rec. no 17 529).

Escreveu-se no já referido Acórdão no 509/94 do Tribunal Cons-
titucional:

”A própria Caia nas suas alegações reconhece que uma disposição
como a do art. 4o no 1 alín. f) do ETAF sob a epígrafe ”limites de
jurisdição” sempre impediria que o Juiz do Tribunal Tributário pudesse
dirimir questões de direito privado ainda que qualquer das partes seja
de direito público”

”Não parece, no entanto, que a nova redacção do no 3 do art. 214o

da CRP - até na medida em que recolhe de perto a formulação do
art. 3o do ETAF - tenha pretendido ir além do ajustamento determinado
pela existência obrigatória dos Tribunais administrativos e fiscais pela
necessidade de definir competências daí resultantes.

Para depois concluir o mesmo Acórdão:
”Tudo aponta, pois, para interpretar o art. 214o no 3 da CRP como

direccionada ao julgamento das acções e recursos que versam sobre
relações jurídicas administrativas e fiscais litigiosas mas já não quanto
à execução das decisões proferidas”.

Também no caso vertente, a Caixa alega o reconhecimento da acei-
tação de que o Tribunal Tributário não é competente para dirimir
um litígio ou declaração de um direito, coisa bem diferente da cobrança
de um direito de crédito.

Ora, o que está em causa, é, na verdade, a cobrança coerciva de
dívidas à CGD por inadimplemento do contrato de mútuo e não
o reconhecimento de qualquer direito privado.

Para a cobrança coerciva desde que a dívida seja certa, líquida
e exigível constante do título executivo (arts. 153o a 155o do CPCI)
estão preenchidas as condições legais para que o Tribunal Tributário
possa proceder à respectiva cobrança das dívidas à CGD.

Na execução fiscal não se pode discutir se a dívida exequenda foi
bem ou mal liquidada (art. 145o parágrafo único e 176o alín. g) do
CPCI) nem qualquer outra matéria que represente interferência em
matéria da exclusiva competência da entidade que houver extraído
o título (art. 176o alín. g) do CPCI hoje art. 286o alín. h) do CPT).

No caso dos autos a CGD limitou-se a requerer ao Tribunal Tri-
butário recorrido a cobrança coerciva de uma dívida de uma pessoa
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colectiva de direito público e não a dirimência de qualquer questão
de direito que só poderia ser suscitada oportunamente em processo
próprio e no Tribunal competente.

Daí resulta a inverificação de qualquer incompatibilidade ou colisão
entre o art. 4o no 1 alín. f) do ETAF e o art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953
(cfr. neste sentido decidiram os Acórdãos do STA de 4/4/90 Rec. 12 506
in BMJ 396 pág. 343 e segs.) e de 4/7/90 - Rec. 12 596 in BMJ 399
pág. 342 e segs.

Portanto, a cobrança coerciva dos créditos da CGD pelo Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa não viola a alín. f) do no 1 do
art. 4o do ETAF.

Também a cobrança coerciva das dívidas à Caixa através do Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa não colide com as normas co-
munitárias e constitucionais sobre a concorrência já que a eventual
concorrência entre as instituições bancárias tem lugar a montante
da instauração do processo de execução fiscal.

A cobrança coerciva é uma consequência do não cumprimento de
qualquer contrato e não das negociações para obter crédito, nada
tem a ver com a actividade bancária.

Não se vê também como é que o processo executivo legalmente
facultado à CGD possa contrariar o art. 81o alín. f) da Constituição,
segundo o qual ”incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito eco-
nómico e social... assegurar a equilibrada concorrência entre empresas”.

Trata-se, além do mais, de uma disposição meramente programática
sem projecção de efeitos directos e imediatos na esfera jurídica
individual.

Também as normas comunitárias de concorrência constantes dos
arts. 3o alín. f), 7o, 85o, 86o, 90o e 92o do Tratado de Roma em
nada são afectados com a cobrança coerciva ao abrigo do art. 61o

do Dec.lei 48 953 já que não existe qualquer relação entre a execução
e tal concorrência que apenas diz respeito às relações entre Estados
membros da Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia.

Finalmente, a competência do Tribunal Tributário de 1a instância
de Lisboa para a execução de dívidas à Caixa em nada afronta a
Declaração Universal dos Direitos do Homem uma vez que, con-
trariamente ao que se defende no douto despacho recorrido, o pro-
cesso de execução fiscal garante aos mutuários da CGD as mesmas
possibilidades de defesa que os mutuários das outras instituições ban-
cárias, em dívidas desta natureza possuem.

Na verdade, era e é permitida a oposição à execução, podem ser
suscitados os demais incidentes permitidos em processo de execução
e permite-se o recurso das decisões que eventualmente afectem os
legítimos interesses dos mutuários (cfr. por exemplo arts. 175o, 176o,
254o e 257o do CPCI e arts. 23o alín. g), 285o, 286o, 355o e 356o

do CPT) num plano de igualdade com todos os contribuintes.
De resto, como já se disse não está vedado aos mutuários da CGD,

bem pelo contrário, permite-se o recurso aos Tribunais comuns com
vista à impugnação da quantia exequenda e discussão das questões
de direito privado que venham a suscitar-se em sede de execução
sobrestando-se, entretanto no andamento da execução, nos termos
consentidos pelo art. 4.o n.o 2 do ETAF até que tal litígio de direito
privado seja dirimido (neste sentido o Acórdão do Tribunal Cons-
titucional n.o 509/94), tudo no respeito pelo princípio da igualdade
e da garantia de acesso à justiça (art. 20.o da Constituição da República
Portuguesa).
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Face ao exposto e no seguimento da linha jurisprudencial dominante
deste STA em matéria de competência dos Tribunais Tributários de
1.a instância para a cobrança coerciva de dívidas à CGD, haverá de
concluir-se que, também no presente caso, não pode manter-se o
despacho recorrido.

Com esta conclusão dirigida à revogação da decisão sob recurso
incluindo, logicamente, a condenação em custas, que também pode
subsistir, prejudicado fica o conhecimento da tributação em custas
suscitada pela recorrente.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido o qual deve ser substituído por
outro que determine o prosseguimento da execução salvo se outro
impedimento que não de incompetência a isso obstar.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Júlio Tormenta — Jesus Costa. — Fui presente, António Mota
Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Pedido de arquivamento. Extinção
da instância. Suspensão da instância. Rejeição liminar. Erro
de julgamento. Alegações das partes. Alegações de direito,
Poderes de cognição do tribunal.

Doutrina que dimana da decisão:

1. — O pedido de arquivamento de uma execução fiscal implica
o pedido de extinção da respectiva instância.

2 — Incorre em erro de julgamento o despacho de rejeição
liminar de uma oposição com base em vir pedida apenas
a suspensão da execução quando na realidade fora pedida
também a sua extinção.

3 — O Tribunal não está limitado pelo que as partes aleguem
no tocante à indagação, interpretação e aplicação das
regras de direito (cfr. artos 659o, no 2, e 664o do CPC).

Recurso no 13.652. Recorrente: EMPRESA DAS ÁGUAS DO VI-
MEIRO, LDA. Recorrida: FAZENDA PÚBLICA. Relator: Juiz
Conselheiro CASTRO MARTINS.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo (STA):

1 — EMPRESA DAS ÁGUAS DO VIMEIRO, LDA., com sede
em Lisboa, invocando a alínea f) do arto 176o do CPCI, deduziu
em 1-2-90 oposição a execução fiscal contra ela instaurada para co-
brança de um crédito do Centro Regional de Segurança Social de
Lisboa por contribuições por ela devidas e respeitantes ao ano de
1989, alegando que por Despacho de 5-1-90 do Secretário de Estado
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da Segurança Social fora autorizada a pagar essa sua dívida em pres-
tações, conforme documentação que juntou, e concluindo por pedir
a sustação e arquivamento da execução.

Por despacho de fls. 8 o Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa (8o Juízo) rejeitou liminarmente a oposição, com invocação
da al. c) do arto 181o do CPCI, por entender “manifesta a sua im-
procedência, com o invocado fundamento de duplicação de colecta,
para cuja existência se tornaria necessário que a dívida exequenda
estivesse já paga, facto que a oponente não alega, acrescendo que
a oposição serve para obter a extinção da execução e não a sua sus-
tação, que é o pedido que vem formulado”.

É deste despacho que sobe per saltum o presente recurso, interposto
pela oponente, que a rematar a sua alegação oferece as seguintes
conclusões:

a) Só por manifesto erro material se deduziu a oposição ao abrigo
da al. f) do arto 176o do CPCI, pois na petição «nenhuma menção
se fez a factos que consubstanciassem a duplicação de colecta» prevista
nesse preceito legal.

b) Do arto 2o da petição e da documentação nele referida e junta
com esse articulado, resulta inequívoco que foi na al. g) do dito
arto 176o que a executada se estribou para deduzir oposição.

c) A recorrente pediu a sustação e arquivamento da execução — e
não apenas a sua sustação.

d) Concede-se que seria tecnicamente mais correcto pedir a extinção
da instância.

e) Podia o tribunal a quo ter convidado a recorrente, nos termos
do arto 477o do CPC, a suprir as deficiências que entendeu existirem;
não o tendo feito, não estava, de qualquer modo, sujeito ao alegado
no que concerne à indagação, interpretação e aplicação das regras
de direito (artos 659o, no 2, e 664o do CPC).

Não houve contra-alegação.
A fls. 47 o tribunal a quo sustentou o despacho recorrido.
O Mo Po emitiu neste STA parecer sustentando dever negar-se

provimento ao recurso.
2. Como vimos, são dois os fundamentos pelos quais o tribunal

a quo rejeitou liminarmente a oposição:
a) Por manifesta improcedência da invocada duplicação de colecta,

uma vez que para a sua procedência era preciso que a dívida exequenda
estivesse já paga, o que a oponente não alega; e

b) Porque “a oposição serve para obter a extinção da execução
e não a sua sustação, que é o pedido que vem formulado”.

3. Contrapõe a ora recorrente que, embora tenha invocado a al. f)
do arto 176o da CPCI, fê-lo erradamente, pois na petição «nenhuma
menção se fez a factos que consubstanciassem a duplicação de colecta”
prevista nesse preceito; que do arto 2o da petição e da documentação
nele referida e junta com esse articulado, resulta inequívoco que foi
na al. g) do dito arto 176 que a executada se estribou para deduzir
oposição; que pediu não apenas a sustação mas o próprio arquiva-
mento da execução; e que o tribunal (que a não convidou, como
podia ter feito nos termos do arto 477o do CPC, a suprir as deficiências
que entendeu existirem) não estava sujeito ao alegado no que concerne
à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito (artos 659o,
n.o 2, e 664o do CPC).

4. Tem a recorrente razão ao alegar que pediu o arquivamento
da execução e não apenas a sua sustação. E pediu-o com fundamento
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em que por Despacho de 5-1-90 do Secretário de Estado da Segurança
Social fora autorizada a pagar a dívida exequenda em prestações.

Ora o pedido de arquivamento de uma execução implica o pedido
de extinção da respectiva instância.

Por isso o despacho recorrida incorreu em erro de julgamento,
como alega a recorrente, ao rejeitar liminarmente a oposição com
base em que vinha pedida apenas a suspensão da execução.

É certo que o facto alegado pela oponente — e que constiui a
única causa de pedir da oposição — de que por Despacho do Se-
cretário de Estado da Segurança Social foi autorizada a pagar em
prestações a dívida exequenda, não integra o fundamento de dupli-
cação de colecta previsto na al. f) do arto 176o do CPCI. Mas a
errada invocação deste preceito pela oponente não vinculava o tribunal
que, como a recorrente bem sustenta, não está sujeito ao alegado
no que concerne à indagação, interpretação e aplicação das regras
de direito (cfr. artos 659o, n.o 2, e 664o do CPC).

5. Por isso, o recurso tem de proceder para que o tribunal a quo
aprecie aquela alegação da oponente de que por Despacho do Se-
cretário de Estado da Segurança Social de 5-1-90 foi autorizada a
pagar em prestações a dívida exequenda e de que isso é fundamento
para o pedido de arquivamento da execução.

E nesta media — única em que a recorrente se mostrou incon-
formada — que se revoga o despacho recorrido, assim se dando pro-
vimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Agostinho Castro Martins (Re-
lator) — Santos Serra — Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Ma-
nuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Despacho liminar negativo. Manifesta improcedência.

Doutrina que dimana da decisão:

Não é de lavrar despacho liminar negativo em impugnação
judicial quando dos respectivos fundamentos não resulte
a inviabilidade da pretensão do impugnante.

Recurso n.o 15 394. Recorrente: Avelino Vaz, Lda. Recorrido: Fazenda
Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o despacho liminar que lhe indeferiu a petição
da impugnação que deduziu contra a liquidação da contribuição in-
dustrial (CI) do ano de 1987, no montante de 334 477$00, a que
acresceram 87 203$00 de juros compensatórios, por falta de indicação
de vícios, veio a impugnante Avelino Vaz, Lda recorrer, concluindo
a sustentar que, embora não tivesse na petição indicado a norma
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violada, de que se permita concluir que a falta de elementos assacada
tem como consequência não possuir escrita organizada, da petição
se extrai a fundamentação do procedimento e que tal irregularidade
poderia ser suprida por nova petição, a apresentar nos termos do
art. 477o do CPCivil.

E que o despacho recorrido, ao entender que a falta de indicação
do vício-norma legal evidenciava falta de procedência do pedido, vio-
lara o art. 5o do CPCImpostos e arts. 474o e 477o do CPC.

O processo veio remetido a este tribunal, porquanto o tribunal
solicitado, o Tribunal Tributário de 2a Instância, se declarou incom-
petente em razão da hierarquia por a questão do recurso ser ex-
clusivamente de direito.

O EPGAdjunto é de parecer que não seja manifesta a improce-
dência da impugnação, dado ser perceptível a causa de pedir, a exis-
tência de escrita devidamente organizada, e o pedido, a anulação
da liquidação impugnada, que teve como fundamento a inexistência
de escrita, sendo a não indicação do vício do acto impugnado ir-
relevante para o efeito, uma vez que o tribunal não está limitado
pela qualificação jurídica das partes.

Cumpre apreciar.
Segundo a decisão recorrida, o pedido ”por falta de suporte legal,

está condenado ao insucesso” por da petição não constar ”o vício
que, no entender da impugnante, inquinaria o acto tributário, dentre
os enunciados no art. 5o do CPCI, então em vigor”.

O despacho liminar, quando negativo, propõe-se limitar, por razões
de economia processual (cf. neste sentido, Alberto dos Reis, Breve
Estudo, 2a ed., p. 10) o prosseguimento da instância, quando se tornem
evidentes obstáculos ao normal desenvolvimento da lide ou à pro-
cedência da pretensão do demandante.

E, em ordem à severidade com que é de apreciar o carácter ma-
nifesto que terá de revestir o óbice à procedência do pedido, aquele
será de grau tal que só contemple a situação em que o pleito se
ofereça como absolutamente inviável, em que o seguimento da acção
”não tenha razão alguma de ser”, constitua desperdício manifesto
da actividade judicial (cf., aut. cit., em CPCAnotado, II, p. 385).

O que não é o caso da não indicação do vício que inquinaria a
liquidação impugnada, de entre os elencados no art. 5o do CPCI,
porquanto nestes cabe a enunciação genérica de ”qualquer outra
ilegalidade”.

E a ilegalidade do acto tributário resultaria, na perspectiva da Ite,
de o mesmo se ter baseado na não organização da sua escrita, quando
a mesma (art. 6o da petição) estaria devidamente organizada, de forma
a cumprir o pressuposto legal do art. 3o do DL 197-C/86, de 18.7.

Certamente que o vício vem na petição expresso de forma incon-
cretizada ou indeterminada, pelo que seria aconselhável, face à ir-
regularidade ou deficiência ”susceptível de comprometer o êxito da
acção” o recurso ao convite à correcção, previsto no art. 477o do
CPCivil.

Mas não é situação que peça a pronúncia de inviabilidade da pre-
tensão da Ite, que veio a servir ao despacho recorrido, uma vez que
a mesma não logra a evidência de improcedência requerida pelo
art. 474o/1/c) do CPC, pelo que o dito despacho não é de confirmar.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho liminar recorrido, que será de substituir por outro que não
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seja de indeferimento liminar pelo fundamento que serviu ao re-
vogado.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo (relator) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Imposto de capitais. Manifesto. Suspen-
são de liquidação.

Doutrina que dimana da decisão:

A suspensão da liquidação de imposto de capitais em relação
a créditos litigiosos abrange o período decorrido após pedido
de suspensão e, bem assim, o período decorrido ante-
riormente.

Recurso no. 15.832, em que é Recorrente Estanislau Filipe Brandão
e Recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformado com a sentença do 7o Juízo - 1a Secção do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa que julgou improcedente a im-
pugnação judicial por si deduzida à liquidação de imposto de capitais
no valor de 415.810$00 que lhe foi feita em Maio de 1988 pelo 16o

Bairro Fiscal de Lisboa, vem até nós Estanislau Filipe Brandão, casado,
reformado, residente na Suíça, extraindo de atinente alegação as se-
guintes conclusões:

a) A douta sentença recorrida, ao não reconhecer retroactividade
à suspensão da liquidação do imposto de capitais, viola os dispositivos
legais contidos nos artigos 29o e § único do art. 15o do C.I.C., bem
como,

b) Ao manter a delimitação temporal que serviu de base ao cálculo
do imposto liquidado pela pela Repartição de Finanças desde Ja-
neiro/83 até 12.02.88 violou o artigo 14o do C.I.C.

Contra-alegando, a Fazenda Pública pugna, naturalmente, pela con-
firmação da sentença recorrida.

A Exma. Magistrada do Ministério Público junto deste Tribunal
emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A instância considerou provados os seguintes factos:
a) Em 2/XII/1987 e com base em declaração do impugnante junta

a fls. 11, foram instaurados os manifestos 2204, na importância de
600.000$00, com data de início de 31/VII/83, e 2222 na mesma im-
portância, com data de início de 31/VIII/83;
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b) Em 16/VI/1987, o impugnante intentou no Tribunal Cível da
Comarca de Lisboa uma acção judicial contra Autoturis-Empresa de
Automóveis de Aluguer e Turismo, Lda, nos termos constantes do
doc. junto a fls. 6 e segs.;

c) Em 12/II/1988, o impugnante requereu a suspensão da liquidação
do imposto de capitais com fundamento no carácter litigioso da dívida,
nos termos do art. 29o do C.I.C., como se alcança do doc. junto
a fls. 12;

d) Depois de ter sido autorizada pelo Sr. Chefe da Repartição
de Finanças em 12/II/1988, a suspensão foi averbada no manifesto
e no verbete de lançamento;

e) O impugnante foi notificado em 13/V/1988 para pagar na Te-
souraria o imposto, juros compensatórios e multa que eram devidos
desde a data de origem dos respectivos manifestos até à data da
suspensão da liquidação dos mesmos no total de 415.810$00, sendo
331.224$00 de imposto, 68.024$00 de juros compensatórios e 16.562$00
de multas e penalidades diversas, havendo a matéria colectável sido
determinada com base na taxa de juro de 23% até 29/IV/87 e cons-
tantes das Portarias nos 581/83, de 18 de Maio, e 339/87, de 24 de
Abril;

f) O impugnante pagou a totalidade do valor liquidado em 25/V/88,
pela verba no 4272 do livro 8-A.

Exposta a factualidade disponível, passemos ao direito aplicável.
Segundo o artigo 29o do Código de Imposto de Capitais:
“Os credores de dívidas litigiosas poderão requerer a suspensão

da liquidação do imposto até à extinção da instância”.
E o § 5o do preceito diz-nos que se consideram litigiosas as dívidas

cuja declaração ou pagamento seja pedido em juízo.
Aqui, o suporte legal para que o impugnante, credor de duas dívidas

litigiosas, discutidas na acção ordinária no 426/87, da 2a Secção do
7o Juízo Cível de Lisboa, (alíneas a) e b) do probatório), haja, após
extemporâneo manifesto atinente, requerido a suspensão da liqui-
dação do respectivo imposto de capitais.

Mas, abrangerá tal suspensão o período decorrido desde a data
da constituição daqueles créditos, até à do averbamento da suspensão
no manifesto nos termos do § 1o daquele artigo 29o?

Na esteira do acórdão desta Secção de 19 de Fevereiro de 1992,
rec. 13643, a nossa resposta é afirmativa.

Como em tal aresto se evidencia, “em primeiro lugar, o preceito
não distingue entre o período decorrido antes do manifesto e o que
vier a decorrer depois.

Mas, mais relevante que isso é o facto de a razão de ser da suspensão
tanto se verificar quanto a um como a outro dos períodos. Tal razão
de ser está no carácter litigioso da dívida, de onde decorre a incerteza
sobre a sua existência ou cobrança. Na base desta solução está o
princípio de que o imposto incide sobre rendimentos efectivos da
aplicação de capitais. Ora, tão litigioso é o crédito dos juros que
se vençam depois do manifesto como dos que se venceram an-
teriormente”.

“Acresce (...) que a falta de manifesto no prazo legal tem sanção
própria, consistente em multa igual ao triplo de imposto devido cfr.
artigo 67o de Código do Imposto de Capitais. Não se vê, pois, razão
para que a suspensão da liquidação não estenda os seus efeitos ao
período anterior ao manifesto.

“Contra isto nada vale dizer (...) que se presume que os mútuos
vencem juros, presunção esta que só pode ser ilidida por decisão
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judicial e que os rendimentos ficam sujeitos a imposto desde o mo-
mento em que se presume o seu vencimento, nos termos do disposto
nos artigos 14o e 16o do Código do Imposto de Capitais. Na verdade,
tal presunção subsiste na hipótese de o credor não provar na acção
judicial que o mútuo é gratuito. Mas isso nada tem a ver com o
instituto da suspensão da liquidação em virtude do carácter litigioso
da dívida de juros. Que assim é mostra-o o facto de que, não obstante
a suspensão da liquidação, a presunção do carácter remunerado do
mútuo se mantém, mesmo em relação ao período decorrido depois
de pedido de suspensão da liquidação”.

Pelo exposto e tendo em mente o estatuído no artigo 8o, 3, do
Código Civil, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revo-
gando-se a sentença recorrida e anulando-se a liquidação impugnada.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — José de Jesus Costa — Júlio Ferreira Tormenta. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição. Fundamentos. Ilegalidade em concreto da liqui-
dação. Artigos 176o, g), do C.P.C.I. e 474o, 3, do C.P.C.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O fundamento de oposição à execução fiscal na alínea
g) do art.o 176o do C.P.C.I. não permite conhecer aí
da legalidade da liquidação de dívida exequenda.

2 — Contende com esta a alegação de inexistência de facto
tributário.

3 — Porém, no despacho liminar importa sempre contemplar
a possibilidade de aproveitamento da petição inicial para
a forma de processo de impugnação judicial, através da
análise da sua estrutura, pedido e tempestividade face
ao artigo 89o do C.P.C.I.

Recurso n.o 16.257, em que são Recorrente NELSON - Empresa
Turística da Praia Redonda, Lda e Recorrida a Fazenda Pública
e de que foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

NELSON - Empresa Turística da Praia Redonda, Lda, com sede
em Vilalara - Alcantarilha, inconformada com o despacho liminar
que lhe indeferiu, por manifesta improcedência, a oposição que de-
duzira contra a execução fiscal por dívida de imposto de capitais
e juros compensatórios, no montante global de 146187797$00, vem
até nós, rematando a sua alegação com as nucleares conclusões que
seguem.
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a) A oponente invocou na sua petição de oposição o facto de não
ter nunca recebido, nem sequer por antecipação, quaisquer juros (que
não eram nem são devidos) pelos empréstimos em conta-corrente
que fez a várias empresas;

b) Configurou tal situação como constituindo “inexistência de facto
tributário” subsumível na previsão da norma contida no art.o 176o,
g), do C.P.C.I.;

c) E não há dúvidas que não é exigível qualquer imposto em relação
a situações como a presente em que se verifica a inexistência de
matéria colectável;

d) Não houve preclusão da possibilidade de se conhecer do pedido
formulado na oposição já que, nomeadamente, foi apresentada opor-
tunamente uma reclamação extraordinária que corre pela Repartição
de Finanças competente;

e) Foi violada a alínea g) do referido artigo 176o.
Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui:
- O fundamento da alínea g) do artigo 176o do C.P.C.I. implica

a prova documental;
- Tal fundamento não pode envolver apreciação da legalidade da

liquidação;
- A inexistência de facto tributário, a ser admitida como fundamento

da alínea g) do artigo 176o, implicaria uma violação do preceito, por
representar uma apreciação da legalidade da liquidação;

- O douto despacho recorrido fez correcta interpretação das dis-
posições legais, devendo ser mantido.

O Exm.o Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal
é de parecer que o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Como a própria oponente expressa e repetidamente reconhece logo

na petição inicial (cfr. arts.o 19o, 28o e 29o e parte final do pedido)
e reafirma na alegação do presente recurso, a factualidade alegada
integra “inexistência de facto tributário”, por não haver ela recebido
quaisquer juros pela constituição e manutenção dos créditos conce-
didos a outras empresas do ramo turístico.

A questão dos autos é a de saber se o invocado tem cobertura
na alínea g) do art.o 176o do C.P.C.I., nos termos da qual constitui
fundamento de oposição à execução fiscal qualquer outro (para além
dos mencionados nas alíneas anteriores) “a provar apenas por do-
cumento e que não envolva apreciação da legalidade da liquidação
da dívida exequenda nem represente interferência em matéria da ex-
clusiva competência da entidade que houver extraído o título”.

O caso dos autos configura uma hipótese nítida de ilegalidade con-
creta da liquidação, sendo certo que, contra ela, poderia a Rct. ter
reagido através de processo gracioso (artigos 77 e segs. do então
vigente C.P.C.I.) ou de impugnação judicial (artigos 5o e 89o e segs.
do mesmo diploma legal).

Invocando inexistência de facto tributário ao agasalho da alínea
g) do artigo 176o do C.P.C.I., a Rect., para além de não juntar o
indispensável documento (o que, só por si, conduziria à rejeição da
petição de oposição - cfr. § único do artigo 181o daquele código),
fez tábua rasa da segunda condição deste normativo.

Destarte, a oposição não cabe na previsão daquela alínea e também
nenhuma das outras alíneas lhe aproveita (cfr. § único do artigo 145o

do C.P.C.I.).
Como assim, manifesta é a sua improcedência, como entendeu a

instância.
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Mas esta constatação não conduz necessariamente à rejeição liminar
da petição de oposição, pois importa sempre atentar na possibilidade
da sua “convolação” em petição de impugnação judicial, nos termos
do n.o 3 do artigo 474o do Código de Processo Civil, supletivamente
aplicável (artigo 1o, § único, alínea c), do C.P.C.I.).

Na verdade, segundo tal preceito adjectivo, “se a forma de processo
escolhida pelo autor não corresponder à natureza ou ao valor da
acção, mandar-se-á seguir a forma adequada; mas quando não possa
ser utilizada essa forma, a petição é indeferida”.

Na petição em apreço, o autor-oponente formula o pedido de que
deverá “decretar-se a anulação da liquidação que deu origem à exe-
cução apensa, já que se verifica manifesta inexistência de matéria
colectável”.

Como assim, a estrutura de tal peça processual compagina-se com
o estatuído no artigo 5o do C.P.C.I. para o processo de impugnação
judicial.

Resta, porém, saber da sua tempestividade face ao artigo 89o do
mesmo código, para o que a instância terá de averiguar o pertinente
“dies a quo”.

Pelo exposto, se decide revogar o despacho recorrido, a substituir
por outro que, recheado com o falado marco temporal, contemple
a possibilidade de aproveitamento da petição para a forma de processo
de impugnação judicial, a coberto do invocado artigo 474o, 3.

Termos em que se dá provimento ao recurso.
Sem custas.

Lisboa, 15 de Março de 1995 — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — José Jesus Costa — Júlio Ferreira Tormenta. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Nulidade de sentença. Fundamentação de facto. Fundamen-
tação de direito. Necessidade da fundamentação. Falta de
fundamentação. Fundamentação insuficiente. Fundamen-
tação incongruente.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Dispõe o arto 144o, no 1, do CPT que constitui causa
de nulidade da sentença a não especificação dos fun-
damentos de facto e de direito da decisão.

2 — Semelhantemente o arto 668o, no 1, al.b), do CPC declara
ser nula a sentença que não especifique os fundamentos
de facto e de direito da decisão.

3 — As partes precisam de ser elucidadas sobre os motivos
da decisão; sobretudo a parte vencida tem o direito de
saber porque é que lhe foi desfavorável a sentença e tem
mesmo necessidade de o saber, quando ela admita re-
curso, para poder impugnar os fundamentos perante o
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tribunal superior, o qual também precisa de conhecer
as razões determinantes da decisão, para as poder apreciar
no julgamento do recurso.

4 — Há que ver caso a caso se não há motivação alguma
ou se, mesmo havendo-a, ela é de tal modo insuficiente
que deva ter-se por inexistente.

5 — Quer o CPC [arto 668o, no 1, als. b) e c)] quer o CPT
(arto 143o, no 1) distinguem o vício de falta de funda-
mentação do de fundamentação incongruente, embora
considerem que tanto um como outro constituem motivos
de anulação da sentença.

Recurso no 16.538. Recorrente: Ministério Público; recorrida: AMA-
TEC — Sociedade Técnica de Madeiras, S. A. Relator: Juiz Con-
selheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:

1. AMATEC — SOCIEDADE TÉCNICA DE MADEIRAS, S. A.,
com sede em Alvelos, Freixo de Baixo, Amarante, citada, por reversão
nos termos do arto 11o do DL no 103/80-05-09, na execução fiscal
no 210/86 pendente na Repartição de Finanças de Amarante contra
FUTURO DA SILVA E Ca, LDA., para pagar a quantia de
54.348.957$00 ali exequenda por dívida desta sociedade por quotas
ao Centro Regional de Segurança Social do Porto, deduziu em
23-12-91 oposição invocando as alíneas a), b), e), g) e h) do no 1
do arto 286o do CPT e arguindo a nulidade da sua citação, a ine-
xigibilidade da dívida, a sua ilegitimidade e a ilegalidade da reversão.

Decorrido o prazo respectivo sem a Fazenda Pública contestar e
feita instrução documental, o Mo Po emitiu o seguinte parecer:

“Nos autos de execução fiscal no 210/86 a AMATEC — Sociedade
Técnica de Madeiras, S. A., foi citada para efectuar o pagamento
da quantia de 54.348.957$00 proveniente de dívidas ao C. R. S. Social,
referente ao ano de 1984, liquidadas à firma Futuro da Silva Lda,
por haver sido efectuada reversão, nos termos do arto 11o do Dec-Lei
no 103/80 de 9.5, em virtude de existência de privilégio imobiliário
sobre os bens imóveis adquiridos pela AMATEC à referida Futuro
da Silva e CaLda.

“Os prédios a que se refere foram alienados por escritura pública
de 9 de Junho de 1988.

“Dispõe o arto 11o do D. L. no 103/80 de 9.5, que estabelece o
regime jurídico das contribuições para a Previdência:

“‘Os créditos pelas contribuições, independentemente da data da
sua constituição, e os respectivos juros de mora gozam de privilégio
imobiliário sobre os bens imóveis existentes no património das en-
tidades patronais à data da instauração do processo executivo, gra-
duando-se logo após os créditos referidos no arto 748o do Código
Civil’.

“No caso presente parece-nos que não restam quaisquer dúvidas
que os créditos devidos à Previdência gozam de privilégio.

“O problema que se nos levanta é de saber se, nos presentes autos,
a Amatec (adquirente) é parte legítima.

“A reversão contra terceiros adquirentes de bens está regulada
no arto 243o do Código Tributário dispondo o seu número 2: ‘Os
terceiros só respondem pelo imposto relativo aos bens transmitidos
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e apenas estes podem ser penhorados na execução, a não ser que
aqueles nomeiem outros bens em sua substituição e o chefe da re-
partição de finanças competente considere não haver prejuízo’.

“Ora parece-nos que a presente situação não se pode enquadrar
neste normativo uma vez que se trata de dívidas à Previdência. Sendo
assim, no presente processo a Amatec será parte ilegítima.

“O que é certo é que no momento em que foi instaurado o processo
executivo os prédios pertenciam à executada do mesmo e sendo assim
nos termos do arto 11o do D. L. 103/80 eram susceptíveis de ser
penhorados e vendidos para proceder ao pagamento das dívidas da
executada à Previdência.

“Pelo exposto, é nosso entender que os presentes autos não devem
prosseguir e no processo de execução devem ser penhorados os prédios
a que nos vimos a referir.”

Em seguida o Mmo. Juiz do 1o Juízo do Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa proferiu, em 27-5-92, a fls. 42, a sentença
que se passa a transcrever:

“Concordamos perfeitamente e na totalidade com o entendimento
do Exo Procurador da República.

“Efectivamente também pensamos que a reversão ordenada não
pode prosseguir por ilegitimidade do oponente.

“É que no caso sub judice o privilégio imobiliário de que goza
a dívida exequenda não tem nada a ver com a prossecução da reversão
fundamento da execução do oponente — cf. arto 13o do C. P. T.

“Por isso e sem necessidade mais considerações determino o ar-
quivamento dos presentes autos face à ilegitimidade do oponente,
com todas as consequências legais.

“Abra conclusão no processo principal.
“Sem custas”.
É desta sentença que sobe per saltum o presente recurso, interposto

pelo Mo Po, que apenas alegou não estarem pela “especificados os
fundamentos de facto e de direito que justifiquem a decisão” e cons-
tituir “tal facto um vício de forma que determina nulidade da sentença”
nos termos dos artos 144o, no 1, do CPT e 668o, no 1, al. b), do
CPC; e concluiu pedindo se declarasse nula a sentença porque “a
falta absoluta de fundamentação constitui um vício de forma” previsto
nos artos 144o, no 1, do CPT e 668o, no 1, al. b), do CPC.

A AMATEC contra-alegou pedindo a improcedência do recurso.
2. A questão a decidir é apenas se a sentença está ou não

fundamentada.
Dispõe o arto 144o, no 1, do CPT que constitui causa de nulidade

da sentença a não especificação dos fundamentos de facto e de direito
da decisão.

Semelhantemente o arto 668o, no 1, al. b), do CPC declara ser
nula a sentença que não especifique os fundamentos de facto e de
direito da decisão.

Comentando idêntica norma do CPC de 1939 (arto 668o, no 2o),
o Prof. J. Alberto dos Reis escreveu in Código de Processo Civil
Anotado, Vol. V, Coimbra Editora, 1952, pág. 139, que “uma decisão
sem fundamentos equivale a uma conclusão sem premissas; é uma
peça sem base”. Como razão substancial da exigência de motivação
da sentença apontou aí esse autor: porque “a sentença deve repre-
sentar a adaptação da vontade abstracta da lei ao caso particular”,
“cumpre ao juiz demonstrar que a solução dada ao caso é legal e
justa, ou, por outras palavras, que é a emanação correcta da vontade
da lei”. E acrescentou as seguintes razões práticas: “As partes precisam
de ser elucidadas a respeito dos motivos da decisão. Sobretudo a
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parte vencida tem o direito de saber por que razão lhe foi desfavorável
a sentença; e tem mesmo necessidade de o saber, quando a sentença
admita recurso, para poder impugnar o fundamento ou fundamentos
perante o tribunal superior. Este carece também de conhecer as razões
determinantes da decisão, para as poder apreciar no julgamento do
recurso”.

Na página seguinte dessa obra o Ilustre Mestre observa, contudo:
“Há que distinguir cuidadosamente a falta absoluta de motivação da
motivação deficiente, medíocre ou errada. O que a lei considera nu-
lidade é a falta absoluta de motivação; a insuficiência ou mediocridade
da motivação é espécie diferente, afecta o valor doutrinal da sentença,
sujeita-a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não
produz nulidade”.

A jurisprudência deste STA, como a do STJ, adoptou desde há
muitos anos a doutrina exposta por este autor. A ela também aderimos,
com a explicitação de que se terá de ver caso a caso se não há motivação
alguma ou se, mesmo havendo-a, ela é de tal modo insuficiente que
deva considerar-se como inexistente; e que tanto o CPC (arto 668o,
no1, alíneas b) e c) como o CPT (arto 143o, no 1) distinguem este
vício de falta de fundamentação do de fundamentação incongruente,
contemplando-os em separado, embora considerem que tanto um co-
mo outro constituem motivo de anulação da sentença.

3. Aplicando esta doutrina ao caso concreto, entendemos que o
recorrente não tem razão.

A sentença começa por manifestar inteira concordância com - e
portanto adesão a - o atrás transcrito parecer do Mo Po, que, como
vimos, está longamente fundamentado de facto e de direito. E, como
que resumindo a fundamentação desse parecer, ainda acrescenta:
“Efectivamente por ilegitimidade do oponente”, pois que “no caso
sub judice o privilégio imobiliário de que goza a dívida exequenda
não tem nada a ver com a prossecução da reversão fundamento da
execução do oponente - cf. arto 13o do C. P. T.”.

Segue-se a decisão, que ao assentar assim sobre estes fundamentos
não pode deixar de se considerar motivada quer de facto quer de
direito.

4. Do exposto se impõe concluir que o recorrente não tem razão
ao arguir a sentença de não motivada, pois que seguramente ela não
peca por falta de fundamentação.

E, por se tratar de matéria não incluída no objecto do recurso,
não há que conhecer da congruência ou do mérito dessa fun-
damentação.

5. Por estes motivos se decide negar provimento ao recurso.
Sem custas (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Agostinho Castro Martins (re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira
Gouveia Horta do Valle.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do S.T.A.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. apenas
tem competência para conhecer dos recursos directamente
interpostos dos tribunais tributários de 1a instância - re-
cursos per saltum - quando estes tenham por exclusivo
fundamento matéria de direito.

II — Tal não será o caso quando o recurso tenha por fun-
damento alegação que o senhor juiz tenha procedido a
errado julgamento da matéria de facto, dando por assento
facto (separação de existências) que não existia.

Recurso no 16.541 em que é recorrente Fazenda Pública e recorrido
Lecabloco - Pré-Fabricados de Argila e Betão, SA e de que foi
relator o Exmo SR. Conso Dr. BENJAMIM RODRIGUES.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I - O Exmo Representante da Fazenda Pública junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Viseu, dizendo-se inconformada com
a sentença, de 92-05-29, que julgou procedente a impugnação judicial
deduzida por Lecabloco, Prefabricados de Argila e Betão, S.A., com
os sinais dos autos, e consequentemente anulou os actos de liquidação
do imposto de transacções que eram sindicados, sob fundamento de,
sendo embora retalhista, prosentar e grossista, ter fisicamente se-
paradas as existências e haver sempre procedido à liquidação do im-
posto nos documentos internos de transferência dos artigos da secção
de preclusão para a de retalho, dele recorre directamente para a
Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal, pedindo
a sua revogação.

II - Como síntese das razões desenvolvidas nas suas alegações do
recurso para pedir a revogação do julgado, formulou o recorrente
as seguintes proposições conclusivas:

”1 - Não havendo separação física de existência, o imposto deve
ser apurado em obediência ao § 4o do arto 8o do Código do Imposto
de Transacções.

2 - O pedido de dispensa de separação física, apenas produz efeitos
a partir da data do despacho.

3 - Há imposto em falta, correspondente à dispensa do valor tri-
butável, atento o valor das transacções sobre que o T.T. por liquidado
e aquele pelo qual o deveria ter sido (cfr. fls. 57vo, último parágrafo
e 68vo dos autos).

4 - A administração Fiscal não pôs em causa a falta da liquidação
do I.T. mas o modo como foi liquidado como evidente prejuízo para
os cofres do Estado”.

III - A impugnante contra-alegou, aduzindo razões no sentido da
confirmação do julgado que levou depois à enunciação de várias
conclusões.

IV - O Exmo Mago do MoPo, junto deste Supremo Tribunal, notando
que o recorrente alega como fundamento do recurso facto contra-
ditório com o fixado na sentença (nesta diz-se que a impugnante
tinha fisicamente separadas as existências, enquanto ali se sustenta
não existir tal separação), aduz que o recurso não tem por extensivo
fundamento matéria de direito e, por isso, pronuncia-se pela incom-
petência hierárquica do tribunal.
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V - Chamada aos autos, a Representante da Fazenda Pública veio
dizer que o objecto do recurso se traduz precisamente na avaliação
feita pelo Mmo Juiz da 1a Instância da matéria de facto relativa à
suspensão física de existências.

VI - Com os vistos dos Exmos Juízes-Adjuntos cabe decidir.
E a primeira tarefa de que temos de nos desembaraçar é a que

contende com a solução da questão, prévia suscitada pelo Exmo Mago

do MoPo, relacionada com a eventual falta de competência hierárquica
deste tribunal para conhecer do recurso, por lograr de prioridade
de conhecimento sobre as demais, prejudicando, além disso, a pro-
ceder todos as outras questões, como se proclama no arto 3o da
L.P.T.A. (”ex vi” do arto 2o, al. f) do C.P.T.) e já havia de instruir-se
de outros preceitos como dos artos 45o do C.P.T., 101o, 288o, no1,
al. a); 660o, no1, al. a); 713o e 749o do C.P.Civil).

No arto 32o, no1, al. b) do ETAF dota-se a Secção de Contencioso
Tributário do S.T.A. de competência para ”conhecer dos recursos
interpostos das decisões dos tribunais tributários de 1a instância com
exclusivo fundamento em matéria de direito”, resultando, por outro
lado, do arto 41o, no1, al. a) do mesmo ETAF que essa competência
para conhecer dos recursos cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância
quando eles tenham por fundamento matéria que não seja exclu-
sivamente de direito, ou seja, portanto, matéria de facto. E o critério
jurídico, emergente de várias disposições legais (cfr. entre outras, as
dos artos 571o, no1, 653o, 655o, no1, 657o, 659o, 646o, no4, 722o nos
1 e 2 e 729, no2 do C.P.Civil) para determinarmos se estamos perante
uma questão jurídica ou uma questão de facto, passa por saber se
o recorrente faz apelo, na sua causa de pedir do recurso, - inde-
pendentemente da pertinência, merecimento do acerto jurídico para
a sua solução (que se situam fora desse âmbito, sendo os fundamentos
mera decorrência do princípio dispositivo de parte)-, a norma ou
princípios jurídicos que tenham sido pretensamente violados na sua
determinação, interpretação ou aplicação ou se, ou também, à con-
sideração de quaisquer factos materiais ou ocorrências da vida real
(fenómenos da natureza ou manifestações concretas da vida, mesmo
que do domínio do espírito ou da vontade) cujo conhecimento im-
plique a elaboração de qualquer juízo probatório que não se contenha
na competência funcional de um tribunal de revista (ou seja que
não se resolva por uma contestação sobre se houve ofensa duma
disposição legal expressa que exija certa espécie de pena para a exis-
tência de um facto ou que fixe a força de determinado meio de prova,
- arto 722o, no2 do C.P.Civil-, casos em que a questão se reduz ”prima
facie” a uma aplicação da lei e só decorrentemente a uma fixação
consequêncial de factos), pois, neste caso, a competência caberá já
não do tribunal de revista, por força do arto 41o, no1, al. a) do ETAF
que na fixação dos factos materiais da causa se moverá dentro do
valor legal das provas, elaborando, por regra, de acordo com elas,
um juízo de prova livre ou de livre convicção.

A identificação dos fundamentos dos recursos colhe-se da análise
das conclusões das alegações por se nelas que o recorrente tendo
condensar as causas de pedir que tenham susceptibilidade jurídica
para, na sua óptica, determinar uma solução da causa diferente da
ditada na decisão recorrida.

No caso que nos ocupa o que se constata é que existe controvérsia
da recorrente quanto ao resultado do juízo probatório elaborado pelo
Mmo Juiz ”a quo”, dentro dos seus poderes de livre apreciação das
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provas, sobre o facto de a impugnante ter (como se diz na sentença)
ou não ter (como propunha a recorrente) fisicamente separado as
existências da produção e do retalho. A recorrente imputa assim à
decisão um erro de julgamento da matéria de facto ou de avaliação
de todos os elementos instrumentais com potencialidade para induzir
uma certa credibilidade auferível em face de cada meio de prova
e do respectivo valor legal, interpretadas à luz das máximas ou regras
de experiência comum ou da experiência técnico-científico.

Em causa está, pois, uma mera questão de facto a ser decidida
num ou noutro sentido de acordo com as regras legais de prova no
reexame feito pelo competente tribunal superior.

O recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito.
VII - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta

Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. em julgá-lo hierarqui-
camente incompetente para conhecer do recurso, sendo competente
o Tribunal Tributário da 2a Instância, podendo o recorrente usar
da faculdade inserta no arto 47o do C.P.Tributário.

Sem custas por delas estar isenta a recorrente.

Lisboa, 15 de Março de 1995 — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — Agostinho de Castro Martins — Manuel Fernando dos San-
tos Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de março de 1995.

Recurso no. 16.549, em que é Recorrente Câmara Municipal de Lisboa
e Recorrido Manuel Filipe Costa Rodrigues e Outro, e de que
foi Relator o Exmo. Conso. Dr. HORTA DO VALLE.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso interposto pela Câmara Municipal de Lis-
boa, da decisão do M.mo Juiz proferida nuns autos de execução fiscal
instaurados contra Manuel Filipe Costa Rodrigues por dívida pro-
veniente de taxa de liquidação à rede geral de esgotos respeitante
a um prédio sito na Rua Castilho, nesta cidade, e na qual, oficio-
samente, julgou verificada a caducidade do direito à liquidação do
aludido tributo, declarando assim extinta a execução e ordenando
o arquivamento da mesma.

Nas suas alegações sustenta e conclui, em suma, que da caducidade
não poderia o M.mo Juiz ter conhecido oficiosamente, questão que
tão-pouco seria invocável pela parte no processo de execução, sendo
tal vício apenas susceptível de ser conhecido em processo de im-
pugnação.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se pelo provimento do recurso.

Até porque de todo indiferente para a solução que se ditará sobre
o ponto que vem questionado, dá-se de barato, que a invocação, ex-
pressa, por parte do executado, no requerimento que fez juntar à
execução, de uma pretendida situação de caducidade, porque não
concretizada através do procedimento típico de reacção à execução,
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não retira a natureza oficiosa à pronúncia que o Mo Juiz, sobre tal
ponto, veio depois a fazer.

Ora é sabido que em processo de execução não é em regra possível
conhecer da legalidade da liquidação das dívidas através dele cobra-
das - artigo 236 do C.P.T. Ressalvados estão os casos de inexistência
de contencioso próprio onde possa ser questionada tal legalidade em
concreto. O que manifestamente não é o caso dos autos como ex-
pressamente resulta do disposto no artigo 22 da Lei 1/87, Lei das
Finanças Locais.

Mas se assim é, indiscutível o é também, que em processo de exe-
cução não se pode conhecer oficiosamente ou sequer de invocação
da parte, da questão da caducidade, pois ela é ponto que respeita
à legalidade da liquidação na perspectiva da sua oportunidade tem-
poral. O esgotamento do prazo durante o qual pode ser efectuada
uma liquidação, é um vício, e logicamente de primeira linha, que
contende com a legalidade em concreto, da liquidação.

Daí pois que o Mo Juiz, mesmo de forma oficiosa não pudesse
neste processo executivo, conhecer de tal vício.

Termos em que e pelo exposto, se acorda em conceder provimento
ao recurso e em revogar a decisão recorrida.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Fi-
lipe Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Recurso no 16.584, em que são recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Telefones de Lisboa e Porto (T.L.P.), S.A. Relator, o Exmo.
Conso. Dr. Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Directamente para este Tribunal vem o presente recurso interposto
pela Fazenda Pública da decisão do Mmo. Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância que julgou procedente a impugnação que Telefones
de Lisboa e Porto, S.A. haviam deduzido contra a liquidação da con-
tribuição autárquica relativa ao ano de 1991.

Nas respectivas alegações sustenta e conclui em suma que os direitos
adquiridos em sede de contribuição predial não se transferiram para
a contribuição autárquica, não gozando a impugnante de isenção quan-
to a este diferente tributo por a mesma não se achar contemplada
em qualquer diploma.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se pelo provimento do recurso.

Como resulta da decisão sob exame a impugnada e anulada li-
quidação reporta-se ao prédio urbano pertencente à impugnante, ins-
crito na matriz sob o arto U-04168 e ao ano de 1991.

Como da mesma decisão se vê a impugnação veio a ser julgada
procedente por se entender em suma que o benefício da isenção
que assistia aos T.L.P. em sede de contribuição predial deveria, a
partir de 1 de Janeiro de 89 considerar-se reportada à contribuição
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autárquica, que o legislador, no artigo 2o do D.L. 455/88 teria querido
ressalvar da ali prescrita revogação dos benefícios fiscais, só por de-
ficiente expressão se tendo referido à contribuição predial.

Esta a única causa de pedir que a decisão acolheu já que a outra,
que a impugnante enunciara e consistente numa situação de não re-
jeição ao falado tributo, foi abordada e desfavoravelmente na sentença
recorrida.

A questão a decidir neste recurso é pois a de saber se os T.L.P.
estão isentos da contribuição autárquica que lhe foi liquidada.

Como é evidente tal situação de isenção teria de se radicar, por
força do princípio da legalidade, em norma que a haja enunciado
ou então que a tenha mantido, no caso de ter entretanto surgido
um preceito de natureza revogatória.

O Código da Contribuição Autárquica não contém qualquer dis-
posição com invocação da qual seja lícito aspirar ao reconhecimento
de tal isenção.

Com efeito o artigo 3o do Decreto-Lei no 442-C/88, diploma que
o aprovou, reporta-se tão-só às isenções temporárias da contribuição
predial, como sendo as que se convertem em isenções da contribuição
autárquica. Por outro lado o artigo 5o do mesmo Decreto-Lei, manteve
a isenção e opera aquela conversão em relação à contribuição predial
que tivesse resultado de acordo celebrado com o Estado. Que não
é a hipótese dos autos, em que a isenção de que os T.L.P. beneficiavam,
tinha por exclusiva fonte um diploma legal, o D.L. 48007, artigo 15o

do Estatuto por aquele aprovado. Por força de tal preceito, e só
por tal, os T.L.P., ainda empresa pública, estavam isentos de impostos
e contribuições gerais ou especiais devidas ao Estado ou às autarquias
locais.

Simplesmente acontece que o Dec.-Lei no 485/88, de 30 de De-
zembro, emitido ao abrigo do artigo 50o da Lei no 2/88, revogou,
a partir de 1 de Janeiro de 1989 os benefícios fiscais constantes daquele
arto. 15o-b) se bem que mantendo as isenções de sisa e de contribuição
predial.

Logo pois a revogação daquela isenção genérica inviabiliza a in-
vocação da nesta enquadrável isenção da contribuição autárquica.

Daí pois que e conjuntamente nenhum efeito se pode fazer extrair
do disposto no Dec.-Lei no 147/89, de 6 de Maio, que ofereceu a
transformação da recorrida em sociedade anónima de capitais maio-
ritariamente públicos, já que a sucessão na universalidade de direitos
só abarcava os que integravam a esfera jurídica da mesma no momento
da transformação, e entre os quais, obviamente, se não achava o re-
ferente a qualquer isenção da contribuição autárquica.

Nem se pretenda, enveredar-se por uma via interpretativa, ou es-
conder-se em razão da ordem lógica, ter o legislador cometido por
logro de terminologia, a referência, no arto 2o do Dec.-Lei 485/88,
à manutenção da isenção da contribuição predial, já que pretendera
antes visar, não aquele tributo que, consolidadamente ia desaparecer,
mas antes a contribuição autárquica, que a ia substituir.

Embora susceptível de criar uma certa perplexidade a redacção
da citada norma, haverá que ter presente que só razões iniludíveis
de que o legislador pretendeu dizer coisa diversa, consentem uma
interpretação que, em sede nuclear de um tributo, postergou a ex-
pressão literal de uma norma. E tais razões não existem.

Refere-se desde logo que não obstante o Código da Contribuição
Autárquica, que não enunciou a referida isenção, já ter sofrido pos-
teriores alterações, nenhuma atitude assumiu o legislador, quando
então seria o momento oportuno para ser rectificado qualquer lapso,
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o mesmo acontecendo em relação ao Estatuto dos Benefícios Fiscais,
em que o legislador, introduzindo nele alterações, não pretendeu sanar
qualquer erro.

Depois, veja-se, o citado arto 2o, no 1, do Dec.-Lei no 485/88, ao
revogar os benefícios fiscais constantes do arto 15o-b) do aludido Es-
tatuto dos T.L.P. manteve a isenção da sisa e da contribuição predial.
Ora o propósito da manutenção só é compreensível em relação a
um benefício já existente. O mesmo é pois dizer que tal isenção se
não compagina com a ideia de o legislador pretende referir-se a um
tributo de cuja isenção nunca os T.L.P. poderiam ter sido beneficiários.
Por outro lado aquela referência à isenção da contribuição predial
pode bem reconhecer-se o sentido de querer assim o legislador re-
portar-se às isenções, transferência de contribuição predial que o an-
terior diploma, que aprovou o C. C. Autárquica, ressalvara.

Por último haverá que ter presente que a contribuição autárquica
e a contribuição predial não se diferenciam apenas quanto à sua de-
signação legal, antes se têm de ver como tributos de natureza diferente
com as suas especificidades próprias, desde logo quanto à incidência
e com adequadas situações de desagravamento fiscal.

De tudo isto resulta pois, que, pese embora revogatória apresentar
um certo esvaziamento, o certo é que o modo relevantemente indica
que o sentido pretendido pelo legislador não haja sido o que o texto
legal exterioriza.

Por outra fenda e finalmente, não tem qualquer base o eventual
apelo ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, ou melhor, ao diploma que
o aprovou, o Dec.-Lei no 215/89, nomeadamente o seu arto 2o, já
que a manutenção ali provisoriamente consagrada se reporta aos di-
reitos adquiridos até 31.12.88. E esses eram tão-só os provenientes
de acordos e os respeitantes às isenções temporárias - artos. 3o e
5o do Dec.-Lei no 442-C/88, em que, e como já se deixou dito, não
enquadra o caso dos autos.

Daí pois que não assista à recorrida e impugnante T.L.P. a isenção
pretendida e por cuja verificação se decidiu na sentença sob recurso.
Conforme aliás vem sendo entendido por este Tribunal, como se pode
ver através dos Acórdãos de 25.09.91, Rec. 13.415, de 30.11.91, Rec.
13.497, de 30.10.91, Rec. 13.496, de 04.11.92, Rec. 14.302, de 20.01.93,
Rec. 14.953 e de 30.10.91, este publicado in A.D. 366 pág. 765.

Termos em que, e pelo exposto, se acorda em conceder provimento
ao recurso, revogando-se a decisão recorrida e julgando-se impro-
cedente a impugnação.

Custas pela recorrida apenas na 1a Instância.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle (Relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Fi-
lipe Mendes Pimentel. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Imposto de transacções. Chamadas telefónicas. Incidência.
Momento da cobrança das taxas de conversação. DL
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n.o 374-D/79, de 10 de Setembro, e 213/80, de 9 de Julho.
Inconstitucionalidade formal, orgânica e material.
Artos 106o, no 2, 107o, no 2, todos da Constituição.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O facto gerador do imposto de transacções instituído pelo
DL n.o 374-D/79, de 10.9, e previsto no arto 1o, no 1,
do DL no 213/80, de 9.7, são as chamadas telefónicas.

II — A alínea g) do aro 7o do DL 374/79, na redacção dada
pelo DL n.o 213/80, ao dispor que o imposto é devido
no momento da cobrança das respectivas taxas de con-
versação, quer significar que esse é o momento em que
a liquidação dever ser feita e o imposto se torna exigível
e não o momento em que o imposto nasce.

III — Os DL 374-D/79 e 213/79 não excedam as autorizações
legislativas concedidas ao Governo pela Lei no 43/79,
de 7.9, nem a Lei no 8-A/80, de 26.5, pelo que as res-
pectivas normas de incidência não são organicamente
inconstitucionais.

IV — Não se vislumbra também qualquer inconstitucionalidade
formal nos referidos diplomas.

V — O imposto de transacções sobre as prestações de serviços
instituido pelo DL no 374-D/79 é um imposto sobre o
consumo, incidente sobre prestações de serviços.

VI — Porém, o imposto de transacções criado pelo DL no 213/80
é um imposto de transacções mas não incide sobre o
consumo, mas antes sobre a receita e o rendimento pre-
sumivelmente realizado pelas empresas prestadoras de ser-
viço com as chamadas telefónicas.

VII — As normas de incidência do referido imposto não pa-
decem também de inconstitucionalidade material, por
violação do arto 107o, no 2, da Constituição.

Recurso no 17 781, em que são recorrente os Correios e Telecomu-
nicações de Portugal, E. P., e recorrida a Fazenda Pública. Relator,
o Ex.mo Conselheiro Dr. José Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
butário Administrativo:

I — Correios e Telecomunicações de Portugal, E.P., com os demais
elementos de identificação dos autos, interpôs o presente recurso da
sentença do senhor Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Évora de 20.11.1992, a fls. 126 e segs., que julgou improcedente a
impugnação que deduzira contra a liquidação de Imposto de Tran-
sacções efectuada pela Repartição de Finanças do Funchal, no mon-
tante de 3 857 000$00 sobre chamadas telefónicas com referência aos
anos de 1986 e 1987.

A recorrente alegara na impugnação, em resumo, o seguinte:
-O imposto sobre as chamadas telefónicas é um imposto novo,

sobre a receita, incidindo sobre o final do circuito económico, com
regras próprias, traduzidas na supressão dos princípios caracteriza-
dores do Imposto de Transacções (IT), como o da unicidade e o
da repercussão do imposto sobre o consumidor;

-Por isso, na medida em que criaram um imposto novo, o DL
no 379-D/79, de 10.9, que alargou a incidência do IT a certos serviços,
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e bem assim o DL no 213/80, de 9.7, que alargou essa incidência
às chamadas telefónicas, excederam as autorizações legislativas con-
cedidas ao Governo, pelo que são inconstitucionais;

-Inconstitucionais são ainda porque o imposto criado sobre as cha-
madas telefónicas viola o princípio do no 2 do arto 107o da Constituição
segundo o qual a tributação das empresas incidirá sobre o seu ren-
dimento real;

-Por outro lado, na vigência do IT, a constituição da relação jurídica
da obrigação do IT ocorria no facto e com o momento da cobrança
da contraprestação da chamada telefónica;

-Ora, à data da revogação do DL no 374-D/79 ainda não estava
a impugnante obrigada a liquidar o imposto pois que ainda não cobrara
as contraprestações das chamadas telefónicas, pelo que, aquando da
cobrança, já esse facto não era tributado, pelo que não existe facto
tributário.

-Por outro lado, a admitir-se que o imposto é devido, a impugnante
tem direito a beneficiar do regime do DL no 53/88, de 25 de Fevereiro,
ou seja, de prestar o imposto liquidado sem o pagamento de juros.

A sentença deu como asente os seguintes factos, que não foram
postos em causa:

-“Em Maio de 1988, a impugnante apresentou na 1a RF do Funchal
um requerimento em que solicitava o reconhecimento por parte da
Administração Fiscal da não sujeição a imposto de transacções da
cobrança de taxas de conversação realizada entre 1.1.86 e 31.12.87,
mas referente a chamadas telefónicas efectuadas no ano de 1985;

-Por despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de
10.10.90, foi entendido que tal imposto seria devido;

-Na sequência desse despacho, procedeu aquela RF à liquidação
do imposto devido, notificando a ora impugnante para o pagamento
eventual, no prazo de quinze dias;

-Decorrido este prazo sem que se mostrasse efectuado o pagamento,
procedeu-se, em 2.1.91, ao débito ao tesoureiro da quantia de
3 857 000$00, através do conhecimento no 8/85;

-A abertura do cofre verificou-se em 3.1.91”.
Com estes factos, a sentença considerou depois, em resumo, que

o facto gerador do imposto é a prestação de serviço da chamada
telefónica, o qual se não confunde como facto da cobrança do res-
pectivo preço e com a liquidação do respectivo imposto, pelo que,
à data da revogação do Código do Imposto de Transacções, o facto
tributário já se tinha verificado, e que os DL nos 374-D/79 e 213/80
não são inconstitucionais, pois que a expressão constante do aro 4o

da Lei de Autorização no 43/79, de 7 de Setembro, “alargar o Imposto
de Transacções” está utilizada em sentido amplo, abrangendo a in-
cidência propriamente dita e outros elementos essenciais do imposto,
pelo não existe qualquer inconstitucionalidade. Em consequência con-
siderou que o imposto era devido. No que concerne ao alegado direito
a beneficiar do regime do DL no 53/88, a sentença deu razão à im-
pugnante. Por isso, a sentença manteve a liquidação impugnada, ex-
cepção feita aos juros.

Discordando da sentença, a recorrente interpôs o presente recurso
para este STA, protestando alegar neste tribunal.

Após a prestação de causão no tribunal a quo, o senhor juiz fixou
ao recurso o efeito suspensivo.

Foram os autos remetidos ao Tribunal Tributário de 2a Instância
e posteriormente reenviados a este STA, onde deram entrada em
9.12.1993.
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Apresentou então a recorrente as suas alegações, as quais rematou
com as seguintes conclusões:

“1a. A obrigação tributária nasce, relativamente ao imposto sobre
chamadas telefónicas, no momento da cobrança das taxas de con-
versação telefónica;

2a. No momento da cobrança das chamadas telefónicas efectuadas
antes de 31 de Novembro de 1985 mas apenas pagas em 1986 e
1987 no momento em que nasceria a obrigação tributária nos termos
do aludido imposto já este carecia de fundamento legal porque tinha
sido revogado o Dec.-Lei no 374-D/79, de 10.9, pelo DL no 394-B/84,
de 26 de Dezembro;

3a. Pelo que se verifica efectivamente a inexistência de facto
tributário;

4a. A Lei no 43/79, de 7.9, concedeu ao Governo uma autorização
legislativa para alargar a incidência do imposto de transacções a pres-
tações de serviços;

5a. A al. g) do no 1 do arto 1o do Dec.-Lei no 374-D/79, de 10.9,
introduzida pelo Dec.-Lei no 213/80, de 9 de Julho, que cria o imposto
sobre as chamadas telefónicas foi publicado ao abrigo desta auto-
rização legislativa;

6a. O imposto sobre chamadas telefónicas não é um imposto de
transacções mas sim um imposto novo, um imposto directo sobre
o rendimento efectivo (receita) das empresas prestadoras de serviços,
idêntico à contribuição industrial;

7a. Ao criar um imposto novo, o respectivo legislador desrespeitou
o limite fixado pela autorização legislativa, violando o disposto nos
artos 168o e 106o, no 2, da Constituição da República Portuguesa,
pelo que a referida norma é formal e organicamente inconstitucional;

8a. Ao criar um imposto sobre o rendimento bruto das empresas
viola o no 2 do arto 107o da Constituição da República Portuguesa,
pelo que é materialmente inconstitucional”.

Contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando a legalidade da li-
quidação e afirmando, em resumo, o seguinte:

-A não repercussão do imposto sobre as chamadas telefónicas foi
uma opção do legislador assumida na autorização legislativa concedida
pela Lei no 21-A/89, de 15.6, renovada pela Lei no 43/79, de 7.9,
e reiterada na Lei no 2/83 e consagrada no próprio texto do DL
no 374-D/74, e que tal opção correspondente ao exercício do poder
tributário, através da forma constitucionalmente e não sofre de in-
constitucionalidade material;

-Nem para sustentar tal vício se podem invocar as normas cons-
titucionais relativas às caracteristicas do Sistema Fiscal, já que estas
eram, fundamentalmente programáticas e estavam então em curso
os trabalhos da Reforma Fiscal, incluindo os relativos à tributação
indirecta;

-O facto gerador do imposto forma as chamadas realizadas em
1985, embora a sua cobrança só se tenha verificado em 1986 e 1987.

O Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu parecer de que o recurso
não merece provimento, uma vez que, por um lado, da letra do arto 1o,
al. g) do DL no 374-D/79 se extrai que o facto gerador do imposto
é a chamada telefónica, sendo que o momento da cobrança da taxa
devida releva apenas para fixar o momento em que o imposto se
torna exigível, e, por outro lado, não ocorre qualquer inconstitucio-
nalidade pois que, se é certo que o diploma criador do imposto proibiu
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a repercussão do imposto sobre o consumidor, tal facto é contra-
balançado com a fixação de uma taxa de apenas de 10 %.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II — Flui do exposto que duas são as questões submetidas à apre-

ciação deste tribunal e que constituem o thema decidendum:
-a de saber se o facto gerador do imposto são as chamadas te-

lefónicas ou se é a cobrança da respectiva taxa;
-a de saber se os DL nos 374-D/79 e 231/80 são orgânica, formal

e materialmente inconstitucionais, por violação dos artos 168o, 106o

e 107o, no 2, todos da Constituição.
III — 1 — Vejamos a primeira questão.
1.1 — O Código do Imposto de Transacções, aprovado pelo DL

no 47 066, de 1 de Julho de 1966, criou entre nós um imposto sobre
o consumo de mercadorias.

Tratava-se de um imposto gera sobre o consumo de mercadorias
pois que incidia, em princípio, sobre a generalidade das transacções
de mercadorias, ficando apenas de fora transacções de difícil tribu-
tação — aquilo a que alguns autores chamam difficult to tax items —
e bem assim um conjunto de mercadorias que, por razões de carácter
social e outras, a lei insentava do imposto.

Por um lado, era um imposto de tipo monofásico, uma vez que
incidia apenas sobre uma certa fase do circuito das mercadorias, desde
a sua produção ao consumo final.

Na verdade, tal imposto incidia, em princípio, sobre a transacção
de mercadorias na passagem do estádio do produtor ou grossista para
o retalhista ou na importação das mercadorias (para além destas si-
tuações, algumas outras a lei sujeitava ao imposto de transac-
ções — cfr. arto 1o do Código do Imposto de Transacções, daqui em
diante designado abreviadamente por CIT e seus parágrafos).

Era, pois, um imposto que só incidia sobre as mercadorias que
passassem do anel do produtor ou grossista para a fase do retalhista
ou logo para a fase do consumo final. Enquanto a mercadoria se
conservasse dentro do anel do produtor ou grossista, não incidia o
imposto, prevendo o CIT alguns mecanismos tendentes a evitar que
as mercadorias, na passagem de produtor para o grossita ou do gros-
sista para outros grossistas, não ficasse sujeito a imposto — cfr.
artos 64o e 65o do CIT.

Para além disso, o imposto, que era liquidado e cobrado pelo ope-
rador económico que procedia à alienação ou importação das mer-
cadorias, podia ser repercutido sobre o consumidor final.

Por outro lado ainda, tratava-se de um imposto que não evitava
a possibilidade de cumulação ou efeito cascata nalgumas situações,
na medida em que podia incidir sobre transacções de mercadorias
que já tivessem sido objecto de tributação, em virtude de não terem
sido observadas as normas tendentes a controlar a circulação das
mercadorias dentro do anel da produção ou do grossita.

1.2 — Decorre do que dito fica que o imposto não incidia sobre
prestações de serviços.

1.2.1 — Ora, os inconvenientes da não tributação dos serviços e
a necessidade de ir adaptando o sistema português de tributação do
consumo — o aludido sistema do CIT — ao sistema do IVA, vigente
na CEE, fez que o legislador pensasse no alargamento da tributação
do consumo às prestações de serviço.

Foi o escopo desenvolvido pelo DL no 374-D/79, de 10 de Setembro,
diploma que começou por prever a tributação, numa primeira fase,
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de certas prestações de serviço — supérfulas ou menos essenciais —,
como mero ensaio para um progressivo alargamento à generalidade
das prestações de serviços — cfr. 1o e 2o períodos do preâmbulo
deste DL.

Tal diploma foi emitido da autorização legislativa concedida ao
Governo pelo arto 4o, alínea a), da Lei no 43/79, de 7 de Setembro,
a qual renovou a que tinha sido concedida pelo arto 26o, alínea c),
da Lei no 21-A/79, de 25 de Junho (Lei do Orçamento do Estado
para 1979).

Este último preceito autoriza na verdade o Governo a “alargar
o âmbito de incidência” do imposto de transacções a diversas pres-
tações de serviços” que o preceito depois enumera, entre elas as “cha-
madas telefónicas”.

E, com base nesta autorização, o arto 1o do citado DL 374-D/79
sujeitou a imposto de transacções diversas prestações de serviços que
enumerou sob as alíneas a) e f).

Dessa enumeração ficaram entretanto de fora as referidas chamadas
telefónicas.

1.2.2 — Ora, o citado DL no 374-D/79, ao alargar o imposto de
transacções a algumas prestações de serviços, fê-lo por forma a instituir
um imposto de transacções de modo algum coincidente com o sistema
instituído pelo Código do Imposto de Transacções.

Com efeito, tal diploma optou por fazer incidir o imposto na fase
da prestação do serviço ao consumidor final e não na fase da passagem
do produtor ou grossista para o retalhista para evitar a dupla tributação
que decorreria — na falta de mecanismos que o impedisse e que
o sistema do CIT não previa — do facto de o imposto incidir sobre
o grossista — cfr. terceiro período do preÂmbulo do diploma.

Por outro lado, para evitar o efeito cascata que poderia resultar
da tributação de serviços na fase da produção ou do grossista, o le-
gislador previu uma taxa muito moderada de 10 % sobre o valor da
prestação de serviço - cfr. quarto período do mesmo preâmbulo.

O mesmo preâmbulo explica ainda que se optou por não fazer
a integração do imposto no CIT, como seria lógico, “não só pela
especificidade da sua tributação, mas também porque a integração
as novas disposições no Código implicaria uma profunda alteração
da sua actual estrutura”.

1.2.3 — Quanto ao regime do imposto, importa assinalar que, se-
gundo o disposto no arto 1o, no 1, do DL no 374-D//9, estavam a
ele sujeitas as prestações serviços efectuadas no âmbito de actividades
exercidas com carácter habitual e mediante contraprestação que a
seguir o preceito enumera.

Já vimos também que a taxa do imposto foi fixada em 10 %.
Tem ainda relevo acentuar que o arto 7o do mesmo diploma dis-

punha que o imposto no momento em que foi prestado serviço, excepto
nos casos que a seguir enumera, sob as alíneas a) e d), em que o
imposto se previa ser devido em momento posterior.

Por último, o imposto era repercutível sobre os utentes do serviço,
ou seja, sobre as pessoas que realizaram as chamadas telefónicas,
em face do disposto nos artos 16o, no 1, a) e 17o do DL no 374-D/79.

1.2.4 — Deriva do exposto que o DL no 374-D/79 criou um imposto
de transacções incidente sobre as prestações de serviços que pouco
tem a ver com o Imposto de Transacções previsto e disciplinado no
CIT. Trata-se de um imposto chamado Imposto de Transacções mas
que é um verdadeiro Imposto sobre o consumo incidente sobre o
preço de prestações de serviços.
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1.3 — Sucede que, dentre as prestações de serviços que a Lei
no 43/79 autorizava o Governo a “alargar a incidência do imposto
de transacções”, ficaram de fora, como vimos, as “chamadas te-
lefónicas”.

Foi por isso que o arto 24o, no 2, da Lei no 8-A/80, de 26 de
Maio (Orçamento do Estado para 1980), autorizou de novo o Governo
“a alargar o âmbito de incidência do imposto de transacções sobre
a prestação de serviços instituído pelo Decreto-Lei n.o 374-D/79, de
10 de Setembro, às chamadas telefónicas”, nos termos que a seguir
definiu.

E foi com base nessa autorização que o Governo fez publicar o
DL no 231/80, de 9 de Julho.

1.3.1 — Ora, dispunha o arto 1o, no 1, deste DL o seguinte:
“É alargado o âmbito de incidência do imposto de transacções

instituído pelo Decreto-Lei n.o 374-D/79, de 10 de Setembro, às cha-
madas telefónicas”.

Por sua vez, o arto 2o do mesmo diploma acrescentou a alínea e)
ao arto 7o do citado DL no 374-D/79, do seguinte teor:

“Nas chamadas telefónicas — no momento da cobrança das res-
pectivas taxas de conversação”.

Por outro lado, o arto 3o do mesmo diploma proibiu do imposto
sobre os utentes dos serviços — as pessoas que realizaram as chamadas
telefónicas, durante a vigência da Lei no 8-A/80, regime este que
veio a ser prorrogado e consagrado do DL no 119-H/83, de 28 de
Fevereiro.

1.3.2 — Entretanto, o CIT e bem assim o DL no 374-D/79 foram
revogados pelo DL no 394-B/84, de 26 de Dezembro, diploma que
criou o Imposto sobre o Valor Acrescentado e que entrou em vigor
a partir de 1 de Janeiro de 1986 — cfr. os seus artos 2o e 10o.

1.4 — Aqui chegados, vejamos então a primeira questão que a re-
corrente coloca à apreciação do tribunal: a de saber se o imposto
de transacções criado pelo arto 1o, no 1, do DL no 213/80, incidente
sobre as chamadas telefónicas, nasceu com a prestação de serviços
aquando da realização dessas chamadas telefónicas — como decidiu
a sentença recorrida e defende a FP — ou se apenas no momento
em que a recorrente cobrasse as respectivas taxas, de harmonia com
o preceituado na alínea e) do arto 7o do DL no 374-D/79, na redacção
que lhe foi dada pelo arto 2o do DL no 231/80, como sustenta a
recorrente.

Ora, pode já dizer-se não sofrer dúvida de que o imposto nasceu
com as simples prestações de serviços efectuadas pela recorrente ao
realizarem as chamadas telefónicas.

Na verdade, a norma de incidência real é a do no 1 do arto 1o

do DL no 213/80, conjugadamente com o preceituado no arto 1o,
no 1, do DL no 374-D/79.

Por outro lado, o arto 2o do DL no 213/80 acrescentou ao no 1
do arto 1o do citado DL no 374-D/79 a alínea g), com a seguinte
redacção: “chamadas telefónicas”. Ou seja, o arto 1o, no 1, alínea g),
deste diploma passou a ter a seguinte redacção:

“Estão sujeitas ao imposto de transacções as prestações de serviços
a seguir indicadas, quando efectuadas no âmbito de actividades exer-
cidas com carácter habitual e mediante contraprestação:

g) Chamadas telefónicas”.
Quer dizer, a letra destes preceitos revela inequivocamente que

o imposto incide sobre as chamadas telefónicas. São estas que estão
sujeitas ao imposto.
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O facto de o arto 7o, alínea e), do DL no 374-D/79, na redacção
que lhe foi dada pelo arto 2o do DL no 213/80, dispor que “imposto
é devido no momento da cobrança das respectivas chamadas” não
significa de nenhum modo que o imposto só nasça nesse momento.
O que tal preceito quer afirmar é que o prestador de serviços só
é obrigado legalmente a liquidar o imposto no momento da cobrança
das taxas de serviço que prestou. Enquanto não receber o valor do
serviço prestado, o imposto não é exigível.

O legislador considerou naturalmente que, sendo o imposto criado
pelo DL no 374-D/79 um imposto que recai sobre o preço de prestações
de serviço, não faria sentido que obrigasse o prestador desse serviço
a liquidar e pagar ao Fisco imposto sobre um preço ainda não recebido.
É essa a razão de ser da excepção à regra do corpo do arto 7o do
DL no 374-D/79 segundo o qual o imposto é devido no momento
da prestação de serviço.

Sendo esta a ratio do arto 7o, de concluir é que a incidência do
imposto está prevista no arto 1o e que o arto 7o diz respeito ao momento
da liquidação e exigibilidade do imposto. A obrigação de imposto
nasceu, pois, com a realização das chamadas telefónicas.

Sendo assim, e visto que à data da realização das chamadas te-
lefónicas — durante o ano de 1995 —, os DL nos 374-D/79 e 213/80
se encontravam ainda em vigor, de concluir é que, à luz das normas
de incidência analisadas, o imposto era devido, não obstante as taxas
das conversações telefónicas só terem pela recorrente sido cobradas
em 1986 e 1987, ou seja, em data na qual aqueles diplomas não
se encontravam em vigor, por terem sido revogados pelo DL
no 394-B/94.

2 — Sustenta a recorrente que o DL no 374-D/79 e bem assim
o DL no 213/80 está feridos de inconstitucionalidade formal e orgânica,
por violação do disposto nos artigos 168o e 106o, no 2, da Constituição,
e ainda de inconstitucionalidade material, por violação do arto 107o,
no 2, da Constituição.

2.1 — Vejamos as duas primeiras alegadas inconstitucionalidades.
Afirma a recorrente que o imposto criado pelos DL no s 374-D/79

e 213/80 é um imposto novo e diferente do Imposto de Transacções
a que se refere o CIT aprovado pelo DL no 47 066, uma vez que
este último é um imposto sobre o consumo, na medida em que o
imposto liquidado pelo produtor e grossista é repercutido no preço
final das mercadorias transaccionadas — o que é inteiramente exacto,
como atrás se viu —, ao passo que o imposto incidente sobre as cha-
madas telefónicas não é repercutível sobre o consumidor final — o
que também é exacto, como também atrás se viu.

Assim, continua a recorrente, na medida em que a Lei no 21-A/79,
renovada pela Lei 43/79, concedeu ao Governo autorização para “alar-
gar a incidência do imposto de transacções”, o Dl no 374-D/79 e
o DL no 231/80 excederam a autorização legislativa, criando um im-
posto novo, um imposto diferente do Imposto de Transacções, pelo
que violados foram os artos 168o e 106o, no 2, da Constituição.

2.2 — Mas a recorrente não tem razão.
2.2.1 — Com efeito, o arto 26o, alínea c), da Lei no 21-A/79, ao

conceder ao Governo autorização para “alargar o âmbito da inci-
dência” do imposto de transacções, não quis significar que o imposto
a criar tivesse que se moldar nos precisos termos em que estava con-
figurado no CIT, mas antes quis permitir ao Governo que criasse
um imposto de transacções incidente sobre as prestações de serviço.
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É evidente que, estando o CIT configurado na base de transacções
de mercadorias, a extensão da incidência do imposto às prestações
de serviços implicaria necessariamente a adopção de um regime di-
ferente. Nomeadamente, a dificuldade de eliminação ou atenuação
do efeito de cascata a que atrás se referiu teria que levar o legislador
a configurar mecanismos que o evitassem diferentes dos previstos
no CIT em relação às mercadorias. Ora, dada a dificuldade de adap-
tação do sistema do CIT às prestações de serviço e perante a alternativa
de alterar o sistema do CIT ou criar um imposto com um regime
diferente, o legislador optou por esta última, fixando uma taxa muito
inferior à prevista no CIT como mecanismo de compensação dos
efeitos de cascata — cf. o quinto período do preâmbulo do DL
no 374-D/79.

E por isso é que a Lei 21-A/79 limitou a taxa do imposto em
10 %. E o certo é que o DL no 374-D/79, criando embora um imposto
de transacções diferente do configurado no CIT, está em total con-
sonância com a lei de autorização e esta em perfeita harmonia com
o no 2 do arto 106o da Constituição.

Não se vê, assim, como se pode dizer que tenha sido violado o
disposto nos artos 106o, no 2, e 168o, no 2, da Constituição.

2.2.2 — Mas mais: a ser legítima dúvida sobre a conformidade do
DL no 374-D/79 com a lei de autorização, o mesmo não se pode
dizer do DL no 213/80, que criou o imposto de transacções sobre
as chamadas telefónicas.

Com efeito, o no 2 do arto 24o da Lei no 8-A/80, dispõe o seguinte:
“Fica o Governo autorizado a alargar o âmbito de incidência do

imposto de transacções sobre a prestação de serviços, instituído pelo
Decreto-Lei n.o 374-D/79, de 10 de Setembro, chamadas telefónicas,
nos termos seguintes:

a) A taxa do imposto não poderá exceder 10 %;
b) A importância correspondente a este imposto não poder ser

transferida para os utentes do serviço;
c) As disposições do Decreto-Lei n.o 374-D/79 serão alteradas com

vista à melhor sistematização e execução do mesmo diploma rela-
tivamente às chamadas telefónicas, designadamente no que respeita
à liquidação e cobrança do imposto e penalidades específicas;

d) São mantidas na sua forma actual todas as obrigações, direitos
e demais condições estabelecidas na lei e em acordos celebrados entre
o Estado e a empresa exploradora da rede telefónica nacional”.

Ora, não só a lei autorizante respeita integralmente o no 2 do
arto 106o da Constituição, como o diploma criador do imposto está
em perfeita harmonia com a lei autorizante.

Note-se que o imposto de transacções criado pelo DL no 213/80
não é um imposto sobre o consumo, uma vez que o arto 3o deste
diploma proíbe a repercussão do imposto sobre os utentes. Este im-
posto constitui um imposto sobre a receita ou sobre o rendimento
presumido, como melhor veremos.

Contudo, tal circunstância em nada contende com o disposto no
no 2 do arto 106o e no no 2 do arto 168o da Constituição.

As respectivas normas de incidência não estão, pois, feridas de
inconstitucionalidade orgânica.

E nem se vê em que se verifique qualquer inconstitucionalidade
formal, como a recorrente alega.
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3 — Vejamos então a invocada inconstitucionalidade material, por
violação do no 2 do arto 107o da Constituição.

Este preceito reza nos seguintes termos:
“A tributação das empresas incidirá fundamentalmente sobre o seu

rendimento real”.
Ora, alega a recorrente que a violação deste comando constitucional

se traduz no facto de o imposto de transacções sobre as chamadas
telefónicas constituir um imposto sobre “rendimento bruto” das em-
presas e não sobre o seu rendimento real.

Contudo, o citado preceito constitucional não dispõe que a tri-
butação das empresas deva incidir unicamente sobre o seu rendimento
real — ao contrário do que acontece com o rendimento pessoal, que
será único; cf. no 1 do mesmo artigo 107o —, mas antes que a tributação
das empresas incidirá “fundamentalmente” sobre o seu rendimento
real.

Quer dizer: o preceito não exclui em absoluto que as empresas
possam ser tributadas para além do imposto sobre o seu rendimento
real. O que afirma é que o número essencial da respectiva tributação
é o seu rendimento real.

É este também o pensamento de Gomes Canotilho e Vital Moreira,
in Constituição da República Portuguesa Anotada, 1.a vol, 2a edição
revista e ampliada, pág. 465, escrevendo em anotação ao arto 107:

“Ao mencionar e regular expressamente quatro espécies de tri-
butação — certamente por serem as mais importantes sob o ponto
de vista jurídico-constitucional —, a Constituição não exclui obvia-
mente a existência de outros impostos além dos mencionados, desde
que criados de acordo com os requisitos constitucionais. Em matéria
tributária não existe numerus clausus, salvo na área particular da
tributação, em que, de acordo com o no 1, só poderá haver um
imposto”.

De resto, sempre se deverá ter em atenção que o DL no 213/80,
ao tributar a taxa de conservação telefónica — o seu preço —, está
a tributar parte do rendimento real da empresas prestadoras do res-
pectivo serviço. E porque a lei tem consciência de que parte desse
preço corresponde a custos, fixou a taxa de imposto muito moderada,
de 10 %, muito inferior à taxa da Contribuição Industrial então vigente,
o que traduz a preocupação do legislador de tributar, afinal, o ren-
dimento presumivelmente real da empresa prestadora do serviço. Cfr.
os mesmos autores, ibidem, nota III, págs. 466 e 467, sobre a distinção
entre lucro real e lucro presumivelmente realizado.

Em suma, não se vê também que se verifique a violação do disposto
no no 2 do arto 107o da Constituição.

O recurso não pode, pois, proceder.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso e se

confirma a decisão recorrida, posto que não pelos mesmos fun-
damentos.

Custas pela recorrente, com 60 % de procuradoria.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — José Jesus Costa (Relator) — Fran-
cisco Rodrigues Pardal (com a declaração de que se trata de um
imposto indirecto, o que, reforçava a sua não inconstitucionalida-
de) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo (com a declaração sub-
scrita pelo Exmo Conselheiro Rodrigues Pardal). — Fui presente, An-
tónio Mota Salgado.
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Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Contribuição Industrial. Caducidade de impugnação judicial.
Abertura do cofre.

Doutrina que dimana da decisão:

Por força do art.o 7o do D.L. 154/91 de 23 de Abril, o sistema
de cobrança aplicável a liquidação adicional, de contri-
buição industrial é o do C.P.C.I., sendo intempestiva a p.i.
de impugnação judicial daquele imposto, se apresentada
depois de 90 dias após o dia imediato ao da abertura do
cofre (art.o 89o a) do CPCI).

Recurso n.o 17.790, em que são Recorrente Anton & Costa, Lda e
Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o Cons.o
Dr. Júlio Tormenta.

Acorda-se, em conferência, na 2a Secção do STA:

Anton & Costa, Lda com os sinais dos autos impugnou judicialmente
junto do T.T. de 1a Instância de Braga, a liquidação adicional de
contribuição industrial do exercício de 1988 quanto ao montante de
8.689.405$00 e juros compensatórios.

Notificado para a resposta, o Sr. RFP junto daquele tribunal ma-
nifestou-se pela improcedência.

Por sentença de fs. 106 o Senhor Juiz declarou a caducidade do
direito de impugnação por intempestividade da respectiva p.i.

Inconformada, interpôs recurso para este Tribunal, logo alegando
e formulando as seguintes conclusões:

“a) No presente processo de impugnação o M.o Juiz do Tribunal
“a quo” declarou a caducidade do direito de impugnação.

b) Fundamentando a sua sentença no art.o 89o do CPCI.
c) Todavia tal Código foi expressamente revogado pelo art.o 11

do D.L. 154/91 de 23/4.
Pelo que, não é aplicável no caso “sub judice”.
d) Tal entendimento tem suporte legal no art.o 2o daquele mesmo

D.L., o qual, para além de regular o início da vigência do CPT, manda
aplicar as suas normas aos processos pendentes.

e) Entendimento esse reforçado pelo art.o 3o do próprio CPT, re-
gulador da aplicação da lei no tempo, o qual refere expressamente
que, no processo tributário, a lei nova é de aplicação imediata.

f) A Cont. Industrial, subjacente à impugnação, não está excep-
cionada em qualquer das normas daquele Dec.Lei, ou do próprio
código e já havia sido abolida.

g) Donde resulta que, com a revogação expressa do próprio CPCI,
deixar de ter aplicação o art.o 89 daquele diploma.

h) Por isso, ao caso “sub judice” tem de ser necessariamente, apli-
cado o art.o 123o do CPT.

i) Aliás, a própria jurisprudência é unânime em admitir o princípio
da aplicação imediata das normas processuais.

j) Nem de outro modo poderia ser, uma vez que a aplicação actual
de uma norma já revogada, para além de constituir ilegalidade, é
ofensiva do princípio jurídico da certeza e segurança do direito.
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l) Resulta no exposto que, no caso “sub judice” a petição inicial
foi apresentada dentro do prazo legal estabelecido pelo art.o 123o

n.o 1 al. a) do CPT.
m) Já que, o termo do prazo para pagamento de Cont. Ind. em

causa ocorreu em 31 de Outubro de 1991 a p.i. entrou nos serviços
em 27 de Janeiro de 1992.

Assim,
A sentença recorrida violou os arts.o 2o e 11o do DL 154/91 de

23 de Abril, e ainda os arts.o 3o e 123o n.o 1 al. a) do CPT.
Notificado, o RFP não contra-alegou.
O Exm.o P.G.A. em parecer de fls. 118/123 manifesta-se pelo pro-

vimento do recurso.
Correram-se os legais vistos.
Para decidir como decidiu o Senhor Juiz fixou o seguinte:
1. A impugnante foi notificada para pagar a quantia resultante

da liquidação impugnada em 10.9.91 — v. processo apenso.
2. Como não o fez, essa quantia foi debitada ao Tesoureiro em

25/9/91 para cobrança à boca do cofre durante o mês seguinte.
3. A p.i. do processo de impugnação deu entrada em 27.1.92.
Considerou o Senhor Juiz que a impugnante dispunha de 90 dias

a contar de 2/10/91 (alínea a) do art.o 89 do CPCI) para deduzir
a impugnação, contando-se o prazo nos termos do art.o 279o do C.Civil
pelo que ao entrar a p.i. em 27.1.92 ela foi manifestamente in-
tempestiva.

Deve dizer-se desde já que a decisão recorrida não merece qualquer
censura. Vejamos porquê.

A recorrente invoca os arts.o 2o e 11o do Decreto-Lei 154/91 de
23 de Abril mas esquece o disposto mo seu art.o 7o que preceitua
expressamente que “Enquanto os respectivos códigos ou leis tribu-
tárias não forem adaptadas às disposições ou cobrança do novo código,
os impostos de cobrança virtual continuarão a ser cobrados pelo actual
regime, o qual também se aplicará à contagem dos respectivos prazos
de reclamação ou impugnação judicial”.

Por este artigo ficou logo afastada a aplicação dos arts.o 3o e 123o

n.o 1 a) do CPT já que o Cód. Contrib. Industrial com fim de vigência
em 31/11/88 não foi adaptado as disposições de cobrança do CPT.

E, assim sendo, vigora neste caso o disposto no CPCI mormente
o disposto na al. a) do art. 89o de tal diploma.

Dispunha o art.o 89o: “A impugnação judicial deduzida com algum
dos fundamentos previstos no art.o 51o será apresentada na repartição
de finanças no prazo de 90 dias contados:

a) Do dia imediato ou da abertura do cofre para a cobrança da
contribuição e impostos;

b) (...).
§ único (...).
Não tendo a impugnante pago eventualmente a quantia impugnada

e tendo tal quantia sido debitada ao Tesoureiro em 25/9/91 para co-
brança virtual durante o mês de Outubro de 1991 acrescendo ter
a p.i. dado entrada em 27.1.92 é manifesta a intempestividade de
tal petição inicial.

Face ao disposto, acorda-se em negar provimento ao recurso, man-
tendo-se a decisão recorrida.

Custas pela Recorrente, com a procuradoria de 60 %.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Júlio Ferreira Tormenta (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Francisco Rodrigues Par-
dal. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional interposto de decisão de 1a instância para
o STA, per saltum. Matéria de facto. Competência do
tribunal.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso interposto de uma sentença de 1a instância
que absolveu da instância do Estado com o fundamento
de que a petição de impugnação foi apresentada fora do
prazo legal se afirma que a carta do chefe da repartição
de finanças a notificar a decisão de indeferimento de uma
reclamação ordinária contra a liquidação de imposto de
mais-valias não se fazia acompanhar de cópia desse des-
pacho, facto que motivou a apresentação de requerimento
a pedir nova notificação, pelo que o recorrente sustenta
que a impugnação foi deduzida em tempo, de concluir é
que o recurso versa também sobre matéria de facto, pelo
o tribunal hierarquicamente competente é o T. T. de
2a Instância.

Recurso no 17840. Recorrente: Luís Adelino de Freitas Damas Mo-
reira e outro; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Cons.
Dr. José Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I – Luís Adelino de Freitas Damas Moreira e José Adelino Damas
Moreira, nos autos devidamente identificados, interpuseram o pre-
sente recurso da sentença de 25.3.1993 do Tribunal Tributário de
1a Instância de Aveiro, a fls. 55 e 56, que absolveu da instância o
Estado, por intempestividade da impugnação que os recorrentes de-
duziram contra a liquidação de imposto de mais-valias, no montante
de 443 575$00, feita pela Repartição de Finanças de Castelo de Paiva.

A decisão recorrida considerou que os ora recorrente procederam
ao pagamento eventual da quantia liquidada em 19.6.1985, que no
dia 10.7.85 apresentaram reclamação ordinária contra a dita liqui-
dação, que foram notificados em 26.3.1986 do indeferimento dessa
reclamação e que só em 7.4.1986 apresentaram a petição de impug-
nação, pelo que o fizeram para além do prazo de 90 dias estabelecido
no arto 89o do Código de Processo das Contribuições e Impostos
e bem assim do prazo de oito dias fixado no arto 84o do mesmo
diploma, sendo certo que tal prazo é substantivo e se conta de forma
contínua, de harmonia com o disposto no arto 279o do Código Civil.

Os recorrentes discordam da sentença, interpuseram recurso para
este STA e protestaram alegar neste tribunal, onde os autos deram
entrada em 5.1.1994.

Nas suas alegações, os recorrentes sustentam que o prazo de oito
dias previsto no arto 84o do CPCI é um prazo processual, a que
são aplicáveis as regras do arto 144o do Código de Processo Civil,
que era esta a jurisprudência largamente dominante aquando da apre-
sentação da impugnação e que por isso, não obstante a jurisprudência
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se ter alterado em sentido oposto, deve continuar a ser aplicada a
jurisprudência anterior em relação às impugnações apresentadas
aquando da dominância dessa jurisprudência, como se decidiu no
ac. deste STA de 9.11.91, no rec. no 13 465, que, de qualquer modo,
a impugnação foi apresentada dentro do prazo pois que a carta em
que o chefe da Repartição de Finanças comunicava ao mandatário
dos ora recorrentes o indeferimento da reclamação ordinária foi re-
gistada e expedida em 25.3.86, pelo que a notificação só se deve
considerar efectuada no dia 31.3.1986 e pelo que foi observado o
prazo de oito dias previsto no arto 84o do CPCI, e ainda que a carta
a comunicar ao mandatário dos ora recorrentes o indeferimento da
reclamação ordinária não foi acompanhada da respectiva sentença
ou despacho, pelo que logo apresentou em 2 de Abril de 1986, na
repartição de finanças, um requerimento, de que os recorrentes jun-
taram cópia a fls. 82, pelo que a notificação só poderia considerar-se
validamente efectuada após o recebimento da cópia da decisão do
chefe da repartição de finanças.

Contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando que o prazo de im-
pugnação é de natureza substantiva, o qual se conta nos termos do
arto 279o do Código Civil, e que os factos que os recorrentes agora
alegam, no que toca à data em que devem considerar-se notificados
do indeferimento da reclamação ordinária, se traduzem em matéria
de facto de que este STA não pode conhecer.

O Ex.mo Magistrado do MoPo emitiu o parecer de que o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito, pois que os recorrentes
alegam factos tendentes a demonstrar que a notificação do indefe-
rimento da reclamação ordinária não pode considerar-se efectuada
antes de 31.3.1986 e até que só deve considerar-se efectuada depois
de 2 de Abril, factos esses que não constam da decisão recorrida,
pelo que o tribunal hierarquicamente competente para conhecer do
recurso é o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre este
parecer do MoPo, apenas a Fazenda Pública veio dizer que com ele
concordava.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II – Do exposto flui que a questão colocada à apreciação do tribunal

é apenas a de saber se a impugnação foi ou não deduzida tem-
pestivamente.

Antes, porém, importa apreciar a questão suscitada pelo Ex.mo

Magistrado do MoPo pois dela depende a competência do tribunal.
Na verdade, e de harmonia com o preceituado no arto 32o, no 1,

alínea b), do ETAF, esta Secção de Contencioso Tributário é com-
petente para conhecer de recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais de 1a instância com exclusivo fundamento em matéria de di-
reito. Se for questionada matéria de facto, o tribunal competente,
de harmonia com o disposto no arto 41o, no 1, alínea a), do mesmo
diploma, é o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Vejamos, pois, esta última questão.
III – O Ex.mo Magistrado do MoPo tem razão.
Na verdade, para decidir sobre se a impugnação foi ou não deduzida

dentro do prazo legal, há que tomar posição quanto a factos que
os recorrentes alegam e que não constam da decisão recorrida, no-
meadamente a alegada circunstância de a carta dirigida ao mandatário
dos recorrentes não conter cópia da sentença ou despacho de in-
deferimento da reclamação ordinária.
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Trata-se de um facto de que este STA não pode conhecer, em
face do disposto no arto 21o, no 4, do ETAF.

Em consequência, subsiste divergência no plano dos factos, o que
determina a competência hierárquica do Tribunal Tributário de
2a Instância.

Termos em que, e tendo ainda presente o disposto no no 3 do
arto 47o do Código de Processo Tributário, se acorda em declarar
esta Secção de Contencioso Tributário do STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do recurso, e declarar competente
para tal o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelos recorrentes, com 15.000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — José Jesus Costa — Francisco Ro-
drigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão fiscal. Extinção do procedimento ju-
dicial. Prescrição. Prosseguimento dos autos no tribunal a
quo para conhecimento do imposto.

Doutrina que dimana da decisão:

Mesmo que declarado extinto, por prescrição, o procedimento
judicial exercido no processo de transgressão por qualquer
infracção fiscal, deve conhecer-se nele do imposto e juros
compensatórios nele liquidados, por este constituir um outro
diferente objecto processual, legalmente cumulado no pro-
cesso.

Recurso n.o 17.856. Recorrente: Fazenda Pública; recorrido: J. Bet-
tencourt e Duarte, Lda. Relator: Juiz Conselheiro Benjamim
Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I- O Ex.mo Representante da Fazenda Pública, dizendo-se incon-
formado com o despacho, 92.03.11, do M.tmo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1.a Instância de Lisboa (8o juízo) que, julgando prescrito
o procedimento judicial pelas infracções fiscais acusadas no auto de
notícia deste processo sumário de transgressão, não conheceu do im-
posto neles liquidado, dele recorre directamente para esta Secção
de Contencioso Tribunal do Supremo Tribunal Administrativo, pe-
dindo a sua revogação na parte em que não conheceu do imposto
liquidado.

II- Em síntese das razões do seu inconformismo desenvolvidas nas
alegações, formulou a recorrente as seguintes proposições conclusivas:

1 - A multa é uma figura jurídica completamente diferente do
imposto e dos juros compensatórios liquidados conjuntamente nos
autos.
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2 - O processo de transgressão é um processo judicial classificado
assim pelo legislador, quer compreenda apenas a multa, quer com-
preenda imposto e ou ainda juros compensatórios.

3 - O M.tmo juiz a quo é competente para, no caso dos autos
em apreço, condenar o arguido no pagamento do imposto e juros
compensatórios.

4 - O M.tmo juiz a quo violou o determinado nos § 1o e § 2o

do arto 74o do C.I.P.
III- O Ex.mo Mago do Mo. Po, junto deste tribunal, após considerar

que a prescrição do procedimento atinge apenas a perseguição da
infracção e que antes do C.P.T. havia impostos que, se não fossem
liquidados nos prazos legais, eram cobrados, no próprio processo de
transgressão, em conjunto com a multa, nos termos do arto 117o do
C.P.C.I., e que a própria lei previa nesses casos o prosseguimento
do processo na hipótese de se achar prescrita a infracção, opinou
pelo provimento do recurso.

IV- Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A questão decidenda traduz-se em saber se, declarando o juiz pres-

crito o procedimento judicial pelas infracções fiscais, deve o processo
prosseguir para conhecimento do imposto e juros nele liquidados.

No regime anterior ao RJIFNA, que também adoptou uma nova
lei processual para a perseguição do ilícito nele criado, aderindo então
ao DL no 433/82, de 27 de Outubro, para além dos aspectos nele
expressamente contemplados, e que agora se mostra regulada no CPT
(Título IV), havia vários impostos, com o que está em causa, do
imposto profissional (cfr. artos 66o e 74o do Cód. Imposto Profissional)
que se não fossem liquidados e pagos dentro dos prazos legais eram
cobrados em processo de transgressão, em conjunto com a multa,
nos termos do arto 117o do CPCI.

A situação era, verdadeiramente, a de uma cumulação legal de
dois diferentes objectos processuais.

Tratava-se de uma opção legislativa, decerto, influenciada por con-
siderações de alguma economia e celeridade processuais e ainda, por
nesses casos, a tipificação legal dos respectivo ilícito associar, nor-
malmente, a definição dos respectivos factos tributários.

Mas, não havia uma necessária e incindível relação de dependência
ou incindibilidade processual entre os dois diferentes objectos e entre
o procedimento pela infracção fiscal e o procedimento para a liqui-
dação do imposto, pese embora os factos materiais da infracção in-
tegrarem, por via de regra, também os pressupostos definidos no facto
tributário gerador da obrigação daquele imposto.

Que era assim depreendia-se desde logo do facto do arto 104o,
al. a) do CPCI mandar instaurar o processo de transgressão, desde
que fosse constatada omissão ou erro na liquidação de contribuição
ou imposto, imputável ao contribuinte ou ao sujeito da obrigação
acessória, que não pudesse ser reparado por liquidação efectuada
em conformidade com as leis da tributação, sem que fizesse depender
esse procedimento da necessidade de procedimento contra qualquer
eventual existência de qualquer infracção fiscal.

A mesma conclusão se poderia retirar do §3o do arto 108o do mesmo
compêndio normativo quando aí se dispunha que o auto de notícia
não deixaria de ser levantado ainda que o autuante reputasse a in-
fracção não punível, no que se poderia pressupor ter o legislador
em vista, entre outras circunstâncias com tal efeito (v.g., a amnistia
da infracção), também a prescrição da infracção, o que se poderia
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traduzir na instauração do processo apenas para a cobrança do
imposto.

Era, todavia, do regime contemplado nos diversos Códigos Fiscais
que se retirava a certeza da completa independência entre a vida
do procedimento pela infracção fiscal e pela obrigação de imposto,
dentro do respectivo processo de transgressão.

Na verdade, e a título de exemplo, podem apontar-se naquele sen-
tido, na medida em que se ordenava que o processo prosseguisse
para a arrecadação do imposto e juros, não obstante estar prescrita
a infracção fiscal, o disposto nos artos 74o di Cod. Imp. Profissional,
103o, § único do Cód. Imp. Complementar, 89o, § 1o do Cód. Imp.
Capitais, 30o do Reg. Imp. sobre Veículos, 34o do Reg. Imp. Com-
pensação e arto219o, § 2o do Reg. do Imp. do Selo. Por fim, resulta
claro do disposto no arto 115o do CPCI que o que cessa no respectivo
processo de transgressão, em caso de prescrição, é o procedimento
judicial instaurado para perseguição da infracção. Sendo assim, o pro-
cesso terá de prosseguir para conhecimento da existência ou não da
obrigação de imposto que constitui um outro diverso objecto do mes-
mo processo (neste sentido se têm pronunciado diversos acórdãos
deste tribunal, entre eles se contando os de 93.10.06, 93.09.29, 93.11.24,
93.09.22, in recs nos 16440, 16916, 17029 e 17207).

Do exposto conclui-se que o despacho recorrido, na medida em
que julgou prescrito o procedimento judicial por prescrição, mas não
conheceu da liquidação do imposto, não pode manter-se.

V- Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes desta Secção
do S.T.A. em revogar o despacho recorrido, na parte em causa, de-
vendo os autos prosseguir, após a sua baixa ao tribunal a quo, para
conhecimento do imposto profissional e juros compensatórios neles
liquidados.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Horta do Valle — Júlio Ferreira Tormenta. — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 8 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Dívidas à Caixa Geral de Depósitos. Com-
petência dos tribunais tributários de 1a instância.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Na vigência do Dec.lei 48 953 de 5 de Abril de 1969
e do ETAF os Tribunais Tributários de 1a instância eram
competentes para a cobrança coerciva das dívidas à Caixa
Geral de Depósitos.

II — O art. 121o no 1 do ETAF não revogou o arto61o no 1
alín. c) do ETAF que ressalva, no âmbito do processo
de execução fiscal, os casos em que lei especial atribua
competência aos Tribunais Tributários de 1a instância
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para a cobrança coerciva de dívidas às pessoas de direito
público nas quais se inclui a Caixa Geral de Depósitos.

III — A competência dos Tribunais Tributários de 1a instância
referida em I não se alterou com o no 3 do art. 214o

da Constituição da República após a 2a Revisão Cons-
titucional, na medida em que acolhe, essencialmente, a
formulação do art. 3.o do ETAF.

RECURSO N.o 17 880. RECORRENTE: Caixa Geral de Depósitos;
RECORRIDO: António Carlos Marques dos Santos e mulher; RE-
LATOR: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência (CGD), instituto
de crédito do Estado e Pessoa Colectiva de Direito Público
no 500 960 046, com sede no Largo do Calhariz, 1109 Lisboa Codex,
não se conformando com o despacho do M.mo Juiz do Tribunal Tri-
butário de 1a instância de Lisboa (6o Juízo) que indeferiu liminarmente
a petição de execução, pela ora recorrente instaurada e se declarou
incompetente em razão da matéria para conhecer da execução por
dívidas àquela Caixa de António Carlos Marques dos Santos e mulher
Ana Maria Cardoso Leitão, identificados nos autos, no montante de
3 335 516$00 e juros vincendos provenientes de incumprimento de
contrato de mútuo com hipoteca celebrado em 7/7/81, veio do mesmo
interpor recurso para este Supremo Tribunal quer quanto à incom-
petência quer quanto à condenação em custas.

Fundamentou-se o despacho recorrido na consideração decisiva
de que o art. 61o do Dec.lei 48 953 de 5/4/69 se encontra revogado
na parte em que atribui aos Tribunais de 1a instância das Contribuições
e Impostos (hoje, Tribunais Tributários) a competência para cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a CGD, designa-
damente as provenientes de inadimplemento de contratos de mútuo
celebrados com particulares no âmbito da sua actividade bancária.

Nas suas alegações a recorrente formulou conclusões que se re-
sumem e transcrevem em parte, como se segue:

- O art. 4o, no 1 alín. f) do Dec.lei 129/84 de 27/4, no que se
refere aos limites de jurisdição dos Tribunais Fiscais nada inovou
na ordem jurídica e o art. 214o da Constituição da República apenas
confere dignidade constitucional à orientação estabelecida na lei geral;

- A função jurisdicional dos tribunais fiscais traduz-se no poder
de declarar o direito aplicável em cada situação.

- Na acção executiva fiscal o tribunal impõe coercivamente o direito
do credor consubstanciado no título executivo (art. 46o alín. a), 802o,
805o do CPC e 61o 2a parte do Dec.lei 48 953 de 5/4/69 e 155º alín. c)
do CPCI).

- O foro competente em razão da matéria para conhecer as questões
emergentes do contrato de mútuo celebrado entre a Caixa e a exe-
cutada, é o foro comum quando se vise declarar os respectivos direitos
subjectivos é o foro comum.

- O art. 4o, no 1 alín. f) conjugado com o seu no 2 e com o art. 62o,
no 1 alín. c) do ETAF, não excluiu da jurisdição dos tribunais fiscais
o conhecimento das acções executivas que visem a cobrança coerciva
de dívidas à Caixa com origem em empréstimos aos particulares.

- No âmbito do contencioso Tributário o crédito da Caixa é igual
no processo de cobrança coerciva às receitas tributárias do Estado
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(art. 37o alín. c) e 144o do CPCI e art. 61o 1a parte do Dec.lei 48 953
pelo que este se mantém em vigor e bem assim o art. 62o, no 1
alín. c) do ETAF).

- A Caixa está isenta de custas nos Tribunais Tributários de
1a instância.

- O despacho recorrido violou por deficiente interpretação e apli-
cação o disposto no art. 61o, no 1 1a parte do Dec.lei 48 953 com
a redacção dada pelo art. 17o do Dec.lei 693/70 de 31/12 e art. 155o,
no 1 do Decreto 694/70 de 31/12 e art. 159o, no 1 do dec.lei 694/70,
art. 62o, no 1 alín. c) e art. 4o, no 1 alín. f) e no 2 conjugados, do
Dec.lei 129/84, art. 37o alín. d) e 144o do CPCI e arts. 58o, 59o e
156o da Lei Orgânica da Caixa e respectivo Regulamento e art. 5o

do Dec.lei 449/71 de 26/10.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve o des-

pacho recorrido ser revogado, declarando-se a isenção de custas da
recorrente e ordenando-se o prosseguimento da execução.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de concordância com a posição assumida no despacho recorrido
já que a partir da entrada em vigor da revisão constitucional de 1989
há inconstitucionalidade superveniente dos arts. 61o do Dec.lei 48 953
de 5/4/69 (redacção do art. 17o do Dec.lei 693/70 de 31/12 e 159o

do Decreto 694/70 de 31/12.
Tais normas, na medida em que atribuem aos Tribunais Tributários

competência para a cobrança coerciva de dívidas de que a CGD seja
credora derivada das suas actividades comerciais, violam o preceituado
nos arts. 113o, no 2, 213o, no 1 e 214o, no 3 da Constituição na redacção
de 1989.

Deve, pois, ser negado provimento ao recurso, nesta parte, me-
recendo, no entanto, ser provido relativamente à questão da isenção
de custas.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Dos autos resulta, com interesse, o seguinte:
A Caixa Geral de Depósitos apresentou em 18/12/89, ao abrigo

do art. 61o do Dec.lei 48 953 de 5/4/69 com a redacção do art. 17o

do Dec.lei 693/70, no Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa
requerimento para cobrança de um crédito de 3 335 516$00 e juros
vincendos provenientes de um contrato de mútuo como decorre de
certidão junta celebrado em 7/7/81 com os executados.

O despacho recorrido sustenta que o art. 61o do Dec.lei no 48 953
de 5/4/69 se encontra revogado não só por força do art. 214o, no 3
conjugado com o art. 3o, no 3 da Constituição da República.

Convindo, antes de mais, precisar o objecto do recurso dir-se-á
que nas alegações do recurso e suas conclusões, a recorrente não
ataca a questão da revogação daquele art. 61o pelo no 3 do art. 214o

da Constituição.
Defende, no entanto, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público

junto deste Tribunal a inconstitucionalidade superveniente do referido
art. 61o porque violador do art. 214o, no 3 da Constituição.

Esta questão da conformidade constitucional do art. 61o da Lei
Orgânica da Caixa foi já objecto de apreciação pelos Acórdãos do
Tribunal Constitucional nos. 508/94 e 509/94 ambos de 14 de Julho
de 1994 publicados no DR II série, respectivamente de 13/12/94 e
14/12/94 e ainda pelos citados Acórdãos do TC nos. 371/94 e 372/94.

Em todos aqueles arestos o Tribunal Constitucional decidiu-se pela
não inconstitucionalidade da referida norma que antes havia sido de-
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saplicada sob a arguição de inconstitucional no Tribunal Tributário
de 1a instância de Lisboa em processos idênticos ao caso vertente.

Não se descortinam razões conducentes à inaceitação da jurispru-
dência do Tribunal Constitucional.

Como já se referiu, o despacho recorrido declarou incompetente
em razão da matéria o Tribunal Tributário para conhecer da execução
das dívidas à CGD provenientes de incumprimento do contrato de
mútuo, sob a consideração de que o art. 61o do Dec.lei 48 953 foi
revogado pelo art. 121o no 1 do Dec.lei 129/84 e ainda pelo actual
art. 214 no 3 conjugado com o art. 3o no 3 ambos da Constituição
da República.

De acordo com o disposto nos arts. 37o alín. d) e 144o do CPCI,
então em vigor (hoje art. 233o do CPT), o processo de execução
fiscal constitui o processo especial de cobrança coerciva dos impostos
e de outras receitas do Estado ou de outras que respeitem a créditos
equiparados aos do Estado.

O art. 62o no 1 alín. c) do ETAF estabelece que ”compete aos
Tribunais Tributários de 1a instância conhecer (. . .) da cobrança coerciva
de dívidas a pessoas de direito público, nos casos previstos na lei . . .”.

A Caixa Geral de Depósitos é uma pessoa colectiva de direito
público (art. 2o do dec.lei 48 953, de 5/4/69) e um instituto de crédito
do Estado (art. 3o do Dec.lei no 694/70 de 31/12 que aprovou o Re-
gulamento da CGD).

Dispõe o art. 61o no1 do referido Dec.lei 48 953 com a redacção
que lhe foi dada pelo art. 17o do Dec.lei 693/70 de 31/12 que a cobrança
coerciva de todas as dívidas de que seja credora a Caixa e suas ins-
tituições anexas é de competência dos Tribunais de 1a instância das
Contribuições e Impostos de Lisboa (hoje, Tribunal Tributário).

Estabelece o art. 121o no1 do ETAF que ficam revogadas as dis-
posições especiais sobre as matérias que são objecto do presente di-
ploma, com excepção das ressalvas dele constantes.

Da conjugação destes normativos é evidente que o art. 61o no 1
do mencionado dec.lei 48 953 não pode ter-se por revogado já que
é expressamente ressalvado pela alín. c) do no 1 do art. 62º do ETAF,
que atribui aos Tribunais Tributários de 1ª instância a competência
para cobrança coerciva de dívidas a pessoas de direito público, como
é a CGD.

Seria manifestamente incongruente que no mesmo diploma - o
ETAF - se contivesse uma norma como a do no 1 do art. 62o do
mesmo ETAF atributiva de competência em cujo âmbito de estatuição
cabe o art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953.

Não faz sentido aquela invocada revogação uma vez que não ha-
vendo revogação expressa também é verdade que não se verifica qual-
quer incompatibilidade ou colisão entre os normativos em confronto.

Não se vislumbram igualmente razões que permitam concluir que
o referido art. 61o no 1 tenha sido revogado pelo art. 214o no 3 da
CRP.

Após a 2a revisão Constitucional operada pela lei Constitucional
no 1/89 de 8/7, o art. 214o no 3 veio estabelecer que compete aos
Tribunais Administrativos e Fiscais o julgamento das acções e recursos
contenciosos que tenham por fim dirimir os litígios emergentes das
relações jurídicas administrativas e fiscais.

Esta norma reproduz essencialmente o texto do art. 3o do ETAF
que assinala a ”função jurisdicional” dos Tribunais administrativos
e fiscais com os limites dessa jurisdição definidos no art. 4o (neste
sentido o Acórdão do STA de 3/3/94 - Rec. no 17 529).
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Escreveu-se no já referido Acórdão no 509/94 do Tribunal Cons-
titucional:

”A própria Caixa nas suas alegações reconhece que uma disposição
como a do art. 4o no 1 alín. f) do ETAF sob a epígrafe ”limites de
jurisdição” sempre impediria que o Juiz do Tribunal Tributário pudesse
dirimir questões de direito privado ainda que qualquer das partes seja
de direito público”

”Não parece, no entanto, que a nova redacção do no 3 do art. 214o

da CRP - até na medida em que recolhe de perto a formulação do
art. 3o do ETAF - tenha pretendido ir além do ajustamento determinado
pela existência obrigatória dos Tribunais administrativos e fiscais pela
necessidade de definir competências daí resultantes.

Para depois concluir o mesmo Acórdão:
”Tudo aponta, pois, para interpretar o art. 214o no 3 da CRP como

direccionada ao julgamento das acções e recursos que versam sobre
relações jurídicas administrativas e fiscais litigiosas mas já não quanto
à execução das decisões proferidas”.

Também no caso vertente, a Caixa alega o reconhecimento da acei-
tação de que o Tribunal Tributário não é competente para dirimir
um litígio ou declaração de um direito, coisa bem diferente da cobrança
de um direito de crédito.

Ora, o que está em causa, é, na verdade, a cobrança coerciva de
dívidas à CGD por inadimplemento do contrato de mútuo e não
o reconhecimento de qualquer direito privado.

Para a cobrança coerciva desde que a dívida seja certa, líquida
e exigível constante do título executivo (arts. 153o a 155o do CPCI)
estão preenchidas as condições legais para que o Tribunal Tributário
possa proceder à respectiva cobrança das dívidas à CGD.

Na execução fiscal não se pode discutir se a dívida exequenda foi
bem ou mal liquidada (art. 145o parágrafo único e 176o alín. g) do
CPCI) nem qualquer outra matéria que represente interferência em
matéria da exclusiva competência da entidade que houver extraído
o título (art. 176o alín. g) do CPCI hoje art. 286o alín. h) do CPT).

No caso dos autos a CGD limitou-se a requrer ao Tribunal Tri-
butário recorrido a cobrança coerciva de uma dívida de uma pessoa
colectiva de direito público e não a dirimência de qualquer questão
de direito que só poderia ser suscitada oportunamente em processo
próprio e no Tribunal competente.

Daí resulta a inverificação de qualquer incompatibilidade ou colisão
entre o art. 4o no 1 alín. f) do ETAF e o art. 61o no 1 do Dec.lei 48 953
(cfr. neste sentido decidiram os Acórdãos do STA de 4/4/90 - Rec.
12 506 in BMJ 396 pág. 343 e segs.) e de 4/7/90 - Rec. 12 596 in
BMJ 399 pág. 342 e segs.

Portanto, a cobrança coerciva dos créditos da CGD pelo Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa não viola a alín. f) do no 1 do
art. 4o do ETAF.

Também a cobrança coerciva das dívidas à Caixa através do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Lisboa não colide com as normas co-
munitárias e constitucionais sobre a concorrência já que a eventual
concorrência entre as instituições bancárias tem lugar a montante
da instauração do processo de execução fiscal.

A cobrança coerciva é uma consequência do não cumprimento de
qualquer contrato e não das negociações para obter crédito, nada
tem a ver com a actividade bancária.

Não se vê também como é que o processo executivo legalmente
facultado à CGD possa contrariar o art. 81o alín. f) da Constituição,
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segundo o qual ”incumbe prioritariamente no Estado no âmbito eco-
nómico e social... assegurar a equilibrada concorrência entre empresas”.

Trata-se, além do mais, de uma disposição meramente programática
sem projecção de efeitos directos e imediatos na esfera jurídica
individual.

Também as normas comunitárias de concorrência constantes dos
arts. 3o alín. f), 7o, 85o, 86o, 90o e 92o do Tratado de Roma em
nada são afectados com a cobrança coerciva ao abrigo do art. 61o

do Dec.lei 48 953 já que não existe qualquer relação entre a execução
e tal concorrência que apenas diz respeito às relações entre Estados
membros da Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia.

Finalmente, a competência do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa para a execução de dívidas à Caixa em nada afronta a
Declaração Universal dos Direitos do Homem uma vez que, con-
trariamente ao que se defende no douto despacho recorrido, o pro-
cesso de execução fiscal garante aos mutuários da CGD as mesmas
possibilidades de defesa que os mutuários das outras instituições ban-
cárias, em dívidas desta natureza possuem.

Na verdade, era e é permitida a oposição à execução, podem ser
suscitados os demais incidentes permitidos em processo de execução
e permite-se o recurso das decisões que eventualmente afectem os
legítimos interesses dos mutuários (cfr. por exemplo art. 175o, 176o,
254o e 257o do CPCI e arts. 23o alín. g), 285o, 286o, 355o e 356o

do CPT) num plano de igualdade com todos os contribuintes.
De resto, como já se disse não está vedado aos mutuários da CGD,

bem pelo contrário, permite-se o recurso aos Tribunais comuns com
vista à impugnação da quantia exequenda e discussão das questões
de direito privado que venham a suscitar-se em sede de execução
sobrestando-se, entretanto no andamento da execução, nos termos
consentidos pelo art. 4.o n.o 2 DO ETAF até que tal litígio de direito
privado seja dirimido (neste sentido o Acórdão do Tribunal Cons-
titucional n.o 509/94), tudo no respeito pelo princípio da igualdade
e da garantia de acesso à justiça (art. 20.o da Constituição da República
Portuguesa).

Face ao exposto e no seguimento da linha jurisprudencial dominante
deste STA em matéria de competência dos Tribunais Tributários de
1.a instância para a cobrança coerciva de dívidas à CGD, haverá de
concluir-se que, também no presente caso, não pode manter-se o
despacho recorrido.

Com esta conclusão dirigida à revogação da decisão sob recurso
incluindo, logicamente, a condenação em custas, que também pode
subsistir, prejudicado fica o conhecimento da tributação em custas
suscitada pela recorrente.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o despacho recorrido o qual deve ser substituído por
outro que determine o prosseguimento da execução salvo se outro
impedimento que não de incompetência a isso obstar.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Agos-
tinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos Serra. — Fui
presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal per saltum. Matéria de facto. Tri-
bunal competente em razão da hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso de uma sentença de 1a instância num processo
de transgressão, a sociedade recorrente vem alegar que a
sua citação é nula uma vez que o funcionário, ao afixar,
em 18.12.1990, a nota com indicação de hora certa a que
se refere o art. 235o do C.P.Civil, sabia que a recorrente
estava fechada, para férias do seu pessoal, até 2.1.1991 e
tal facto não consta da sentença, de concluir é que esta
não versa matéria exclusivamente de direito, pelo que o
tribunal competente, em razão da hierarquia, é o T.T. de
2a Instância.

Recurso n.o 17.964. Recorrente: António Cortegraça, Lda.; Recorrido:
fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Dr. JESUS COSTA (por
vencimento).

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I - António Cortegraça, Lda, nos autos devidamente identificada,
interpôs o presente recurso da sentença de 15.12.1992 do senhor Juiz
do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Setúbal, a fls. 46 dos autos,
que concedeu a ora recorrente na multa de 480 000$00, no imposto
complementar de 3 305 287$00 e juros compensatórios de
1 904 253$00 e custas, no processo de transgressão que lhe foi ins-
taurado na 2a Repartição de Finanças do Seixal, com referência aos
exercícios de 1985 e 1986, por violação do art. 88o do Código do
Imposto Complementar, punível no art. 107o do mesmo diploma, em,
virtude não ter apresentado a competente declaração modelo 6.

A recorrente alega que não foi notificada pois que o funcionário,
quando afixou a «nota apara citação com hora certa» nos termos
do disposto no art. 235o do C.P.Civil, em 18.12.1990, infrigiu este
preceito legal, uma vez que sabia que a recorrente estava fechada
até de 2 Janeiro de 1991, para férias do pessoal e remata a suas
alegações com a seguintes conclusões:

”1a O processo enferma de uma nulidade absoluta nos termos da
alínea g) do art. 76o do C.P.C.I.;

2a Por inexistência da notificação prevista no art. 117o do C.P.C.I.;
3a Prescreveu o direito de procedimento judicial contra a recorrente;
4a Porque não houve lugar a interrupção do prazo de prescrição,

em 25 de Julho de 1992, dada da notificação da recorrente, aquele
já havia ocorrido”

Termina pedindo que seja improcedente a acusação e que a re-
corrente seja absolvida.

Contra-alegou a Fazenda Pública sustentando que não se verifica
a arguida nulidade em face do disposto no art. 235o do C.P.Civil
uma vez que, se a pessoa citando não estiver presente na data marcada,
a notificação poder ser feita em qualquer pessoa da casa e até do
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porteiro ou vizinho mais próximo, sendo certo, aliás, que existe o
dever dos sujeitos jurídicos de manterem contacto com a sua
residência.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu o parecer de que o re-
curso versa também sobre matéria de facto visto que se põe em causa
o circunstancialismo em que se verificou a sua notificação, pelo que
o tribunal hierarquicamente competente para conhecer do recurso
é o T.T. de 2a Instância.

Ouvidas as partes sobre este parecer, a Fazenda Pública veio dizer
que se torna despicienda qualquer averiguação sobre os factos in-
vocados e a recorrente veio também dizer que não está em jogo
matéria de facto pois que os factos que alega, embora não dados
como provados especificadamente na sentença, foram-no na gene-
ralidade, uma vez que dela consta que ”Regulamento notificado, não
veio o arguido pagar e nem contestar”, sendo certo que o que está
em causa é exactamente a falta de notificação.

Colhidos so vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Flui do exposto que as questões submetidas à apreciação do

tribunal são as de saber se a notificação da arguida e ora recorrente
foi efectuada nos termos da lei e se se verificou a prescrição do pro-
cedimento judicial.

Só que a recorrente baseia a alegação de que a sua notificação
não obedeceu aos requisitos legais na circunstância de o funcionário,
quando afixou a nota para marcação de hora certa para notificação,
em 18.12.1990, saber que a recorrente estava encerrada, para férias
de pessoal, até 2 de Janeiro de 1991.

Ora, a sentença recorrida não se pronuncia sobre tal facto. E trata-se
com toda a evidência de um puro acontecimento da vida e não de
conclusão a se possa chegar através da análise de preceitos legais.

Vale isso por dizer que em causa no recurso não está apenas matéria
de direito pelo que, e de harmonia com o preceituado nos artigos,
conjugados, 32o, no 1, alínea b), e 42o, no 1, alínea a), ambos do
Estatuto dos Tribunais administrativos e Fiscais (ETAF), aprovado
pelo DL no 129/84, de 27 de Abril, não é esta Secção de Contencioso
Tributário o tribunal hierarquicamente para conhecer do recurso, mas
sim o Tribunal Tributário de 2.a Instância

E isto independentemente da questão de saber da relevância jurídica
do referido facto alegado pela recorrente.

Termos em que, e tendo ainda presente o disposto no art.o 47,
no 3, do Código de Processo Tributário, se acorda em declarar esta
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do re-
curso, e declarar para tal competente o Tribunal Tributário de
2.a Instância.

Custas pela recorrente, com 15.000$ de taxa de justiça e 40 % de
procuradoria.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — José Jesus Costa (relator, por
vencimento) — Santos Serra — Júlio Ferreira Tormenta (vencido co-
mo relator no entendimento de que a competência deste Tribunal
se devia aferir através dos actos processuais constantes dos au-
tos). — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Processo. Ampliação da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

Sendo a decisão do T.T. de 1a Instância totalmente omissa
quanto à matéria de facto, impõe-se, ao abrigo do arto 729o,
no 3 do CPC, ordenar a baixa dos autos para se especificar
a matéria de facto em que assentou a decisão.

Recurso no 17.978 em que é recorrente Reclamos Luminosos Neolux,
Lda e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Dr. Júlio Tormenta.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do STA:

Reclamos Luminosos Neolux, Lda, com os sinais dos autos im-
pugnou judicialmente a importância de 1.224.000$ liquidada pela CML
a título da taxa de publicidade pela emissão de um anúncio da TWA
em exibição na R. Francisco Lobo, no 23 em Lisboa, para o ano
de 1990, alegando, em síntese que a quantia liquidada não é uma
taxa por não revestir qualquer contrapartida mas antes um imposto
unilateralmente imposto pela autarquia, sendo inconstitucional a nor-
ma que criou a taxa.

Na sua resposta a RFP rebate a Tese da impugnante afirmando
que a quantia liquidada é uma Taxa, sendo a contrapartida da remoção
do limite jurídico criado pela autarquia que consistiu na autorização
da exibição do reclamo, com objectivos comerciais da TWA.

Na sua sentença de fls. 64/69 o Senhor Juiz depois de elencar
os vários conceitos de taxa e imposto, concluiu que a impugnação
em causa era uma Taxa e julgou a impugnação improcedente.

Inconformada a impugnante interpôs para este Tribunal o recurso
de fls 72 declarando pretender alegar no Tribunal Superior, o que
fez de fls. 78 a 86 concluindo do seguinte jeito:

“1 — A remoção do limite jurídico que a licença de publicidade
promove não faculta a utilização de qualquer bem semipúblico, já
que todas as actividades de relevo urbanístico, paisagístico ou am-
biental concebíveis tiveram lugar a propósito de dois outros licen-
ciamentos prévios.

2 — O facto de as mensagens serem visíveis de espaços afectos
ao domínio público não configura numa utilidade que legitime por
si só a cobrança de uma taxa, como o demonstra o no 2 do arto

3o do Regulamento sobre Publicidade constante do Edital 7/90 de
26 de Fevereiro.

3 — Por outro lado, quer a anualidade do tributo, quer a manifesta
desproporção em relação aos custos de qualquer serviço de licen-
ciamento constituem indícios suficientes de que a taxa de publicidade
é um imposto.

4 — A douta sentença da 1a Instância, ao manter a liquidação im-
pugnada negligenciou o correcto enquadramento jurídico das figuras
de taxa e imposto e violou o princípio da legalidade fiscal constante
das normas contidas na alínea i) do no 1 do arto 168o e no 2 do
arto 106o da CRP.”

Em contra-alegações a RFP concluiu:
“1 — A licença de Publicidade visa remover os obstáculos jurídicos

que impedem a actividade de utilizar e afixar livremente mais pu-
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blicitários com propaganda comercial visíveis de espaços afectos ao
domínio público.

2 — A prestação devida pela concessão dessa licença e pelas su-
cessivas renovações anuais tem a natureza jurídica de “taxa”, como
contrapartida da utilidade individualmente aproveitada pelo reque-
rente e utente da aludida licença, em resultado da actividade que
compete ao município desenvolver na fiscalização, administração e
manutenção das condições urbanísticas, paisagísticas e ambientais.

3 — A douta sentença recorrida, ao manter a liquidação da taxa
impugnada e calculada com base no arto 18o da Tabela das Taxas,
Licenças e Outras Receitas Municipais constante do Edital 100/84
com as posteriores alterações que lhe foram introduzidas, fez a cor-
recta aplicação do direito, não tendo violado o princípio da legalidade,
porquanto a CML tem direito à liquidação e cobrança daquela taxa,
face ao estatuído nas alíneas h) e o) do arto 11o da Lei 1/87 de
6 de Janeiro conjugado com a alínea l) do no 2 do arto 39o do D.L.
100/84 de 29 de Março e ainda de harmonia com o Regulamento
sobre Propaganda e Publicidade publicado no D.M. no 15.616 de
26.4.89, elaborado e publicado pela Assembleia Municipal ao abrigo
da Lei 97/88 de 17 de Agosto.

Em douto parecer de fls. 99/100 o Ex.mo PJA manifesta-se pela
necessidade da ampliação da matéria de facto já que na douta sentença
recorrida não é feita a discriminação dos factos que se consideram
provados.

Correram-se os legais vistos.
Lendo com atenção a sentença recorrida, logo se evidencia que

nela, depois de se esquematizarem as teses em presença se discretiou
largamente sobre os conceitos de taxa e imposto para acabar por
concluir que a quantia discutida nos autos era uma verdadeira taxa
acabando por se julgar a impugnação improcedente.

Nela não se faz, após o relatório, a menor alusão a qualquer facto
em que devia alicerçar-se a decisão de direito.

A Secção de Contencioso Tributário do STA, nos recursos em pro-
cessos julgados inicialmente pelos T.T. de 1a Instância apenas conhece
de matéria de direito — arto 21o, no4 do ETAF.

Devendo a actividade do STA limitar-se à aplicação do direito
aos factos materiais fixados pelo Tribunal recorrido não existem quais-
quer condições de a levar a cabo por ausência de factos.

Porque assim, acorda-se em ordenar a baixa dos autos à 1a instância
para, nos termos do arto 729o, no 3 do CPC, se fixarem os factos
em que venha a assentar a decisão de direito.

Não são devidas custas.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Júlio António Ferreira Tormen-
ta — José de Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Imposto profissional. Custos. Indispensabilidade. Poderes da
Administração fiscal.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os Custos são encargos necessários para a formação do
rendimento colectável.

2 — Cabe nos poderes da Administração fiscal (arto 10, §3,
do Cód. do Imp. Prof.) qualificar os custos e quanti-
ficá-los como indispensáveis para a formação de ren-
dimento colectável.

Recurso no 18.026 em que é recorrente Dora Staack Bettencourt
da Silva Cepeda e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator
o Exmo Conso Dr. Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Dora Staack Bettencourt da Silva Cepeda, cf 130.366.528, casada,
médica, residente na Avenida Da Amélia, no50, 4o, em Lisboa, veio
deduzir impugnação da liquidação adicional de imposto profissional
de 270.693$, nos termos e com os fundamentos seguintes:

Em relação ao ano de 1984, não foram considerados como encargos
as remunerações pagas efectivamente às suas duas filhas que lhe pres-
tavam colaboração e sobre tais remunerações havia sido pago imposto
profissional, resultando daí duplicação de colecta.

O representante da Fazenda Pública, na sua resposta, manifesta-se
pela improcedência da impugnação.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa - 2o

Juízo - julgou a impugnação improcedente por os encargos com re-
muneração pagos pela impugnante às suas filhas como colaboradoras
sem qualquer passagem de qualquer recibo não podendo considerar-se
englobados nos custos dedutíveis - arto 10 do C. Imp. Prof. (CIP).

Inconformada com tal sentença, a impugnante interpôs recurso para
o Tribunal Tributário da 2a Instância.

O Digno representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso não merece provimento por não terem sido pagas remu-
nerações com passagem de recibos.

O Tribunal Tributário de 2a Instância negou provimento ao recurso
por o acto da determinação da matéria colectável não estar inquinado
de qualquer violação da lei.

O recorrente (R) interpôs recurso para este Supremo Tribunal,
formulando as conclusões seguintes:

1. A matéria colectável apurada reflexa, da declaração m/5 do im-
posto profissional apresentada pela R., é de 614.047$.

2. Tendo sido tal matéria colectável corrigida por 1.556.450$.
3. A fundamentação das correcções assentou na aceitação de custos

reais e efectivos.
4. Que se traduziam em remunerações pagas a colaboradores por

serviços prestados.
5. Da prova documental e testemunhal ficou provado o pagamento

de tais remunerações.
6. Que passaram até os correspondentes recibos de quitações.
7. E apresentaram, ainda, as suas declarações m/5 do imposto

profissional.
8. A questão em apreço, mais do que uma questão de discricio-

naridade, é uma questão de legalidade.
9. Porque ficou devidamente provada a efectividade dos custos em

causa - no5 desta conclusão.
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10. E mesmo que a sua consideração tivesse posto em causa por
se tratar de familiares, tal não constitui fundamento legal para o
procedimento havido. Além do mais,

11. A aplicação de tais factos não se subsume aos meros poderes
de razoabilidade que a Administração detém.

12. Antes se insere numa apreciação legal onde releva o vício de
violação de lei pela duplicação de imposto que ocorreu, por outro
lado,

13. Da interpretação do arto 10 do CIP, infere-se que os poderes
de razoabilidade se traduzem obrigatoriamente, e tão-só, numa di-
ferente quantificação dos custos aceitáveis.

14. Que não foi o que aconteceu no caso em apreço.
15. E ao contrário dos poderes discriminatórios, estes sim, servindo

de fundamento à impugnação e recurso, por se traduzirem na exclusão
total de custos, e assim, com apreciação de legalidade.

16. Facto que deve relevar nos presentes autos.
O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o

recurso não merece provimento por a R: não ter arguido a violação
de lei inquinadora do acto de apuramento da matéria colectável pelo
que tem ter-se como assente a decisão desta questão (arto 672 do
CPC), não ter demonstrado que as despesas feitas nos pagamentos
às suas filhas serem indispensáveis para a formação do rendimento,
não chegando a simples prova de efectivação dos pagamentos, pelo
que não há necessidade da baixa do processo e caber à Administração
o juízo sobre a indispensabilidade dos custos.

Colhidos os vistos legais urge decidir.
1. O acórdão recorrido deu como provado a seguinte matéria de

facto:
A) Em 85.01.30, a impugnante entregou na Repartição de Finanças

do 20o Bairro Fiscal de Lisboa a declaração m/5, do imposto pro-
fissional, relativo ao ano de 1984 e ao exercício da sua actividade,
como média electroencefalografista, correspondente a fotocópia de
fls. 11 e 12, nela tendo procedido ao apuramento da matéria colectável
e à autoliquidação do imposto, do montante de 73.926$, que pagou.

B) Em 86.03.04, a impugnante foi visitada para inspecção por um
funcionário do Departamento dos Serviços de Fiscalização Tributária
do Distrito de Lisboa na sequência do qual elaborou uma informação
do seguinte teor:

“A contribuinte exerce a actividade num denominado laboratório
de Electroencefalografia, com instalação no local supra, juntamente
com dois outros colegas, Dr. Mário Jorge Moniz Botelho e Dra Maria
Lucinda Santos de Matos.

Todos os encargos são contabilizados pelo laboratório pelos três,
cabendo à contribuinte fiscalizada em 50% dos mesmos.

Nestes, aparecem 3, por sinal filhas da contribuinte; com os se-
guintes montantes:

Maria Margarida Bettencourt Vilares Cepeda - Guarda-livros
370.000$;

Maria Isabel Bettencourt da Silva Cepeda - Guarda-livros 370.000$;
Elsa Staack Bettencourt da Silva Cepeda - Arquivista - 480.00$
“Não contesto a existência daqueles pagamentos, entendo, porém,

que a actividade da contribuinte não justifica o pagamento daqueles
montantes, atendendo até que nos custos comuns do laboratório exis-
tem pagamentos, aqueles serviços é meu parecer que os pagamentos
às colaboradoras (filhas) não podem ser considerados como encargos.»
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C) Com base na informação, referida na alínea anterior, o Director
Distrital de Finanças ordenou, por despacho de 86.05.05, nos termos
do arto. 20, § 3o, do CIP, a revisão da matéria colectável do imposto
profissional da impugnante do ano de 1984.

D) A Comissão Distrital da Revisão a que se refere o arto 15
do CIP, procedeu, por deliberação de 87.05.28, à fixação da matéria
colectável do imposto profissional da impugnante, do ano de 1984,
nos termos propostos pelo Director do Departamento dos Serviços
Distritais de Fiscalização Tributária de Lisboa com base na informação
referida na alínea B), no montante de 1.566.450$.

E) Com base na matéria colectável fixada pela Comissão Distrital,
referida na alínea anterior, os serviços da Repartição de Finanças
do 20o Bairro Fiscal de Lisboa procederam à liquidação adicional
do imposto profissional, do montante de 270.693$.

F) A arguida foi notificada que da deliberação da Comissão que
da liquidação do imposto a que aludem as alíneas B) e E), em 87.06.25.

G) A impugnante não passou qualquer recibo das remunerações
declaradas como pagamentos às suas filhas colaboradoras, referidas
na alínea B).

H) A impugnante declarou a quantia de 1.309.100$ como remu-
neração paga a colaboradores entre os quais se incluem a filha iden-
tificada na alínea B) e ainda outra empregada guarda-livros.

Com fundamento nesta matéria de facto, o acórdão recorrido julgou
improvido o recurso por o acto de determinação da matéria colectável
e consequente acto de liquidação não se mostrar inquinado de qual-
quer violação de lei.

A recorrente (R), nas suas conclusões, insiste que se encontra pro-
vado que as remunerações a pagar às filhas o foram como colabo-
radoras e que foram passados recibos e que apresentaram as de-
clarações m/5 e a respectiva apreciação não se subsume aos meros
poderes razoabilidade que a Administração detém mas numa quan-
tificação dos custos aceitáveis.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso não merece provimento por caber à Administração a qua-
lificação de despesas como indispensáveis ou não para a formação
do rendimento, não havendo violação de lei por parte daquela.

Portanto, desta resenha apura-se que o problema a decidir, neste
recurso, consiste em apurar se as remunerações atribuídas às filhas
da R. são ou não custos.

2. Não se levantam quaisquer dúvidas de que as três filhas da R.
pudessem prestar-lhe colaboração.

A divergência reside no facto das quantias pagas às três filhas da
R. não terem sido consideradas como custos.

As instâncias deram como provado que a R. não passou qualquer
recibo das remunerações declaradas como pagamento às suas três
filhas, o que não era relevante, porque eram as filhas é que tinham
de passar os mencionados recibos, o que está provado.

Esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, relativamente aos processos tributários inicialmente jul-
gados pelos tribunais tributários de 1a instância, apenas conhece de
matéria de direito.

Porém, da matéria de facto dada como assente ressalta que as
despesas efectuadas não eram indispensáveis para a formação do
rendimento.

Com efeito, a actividade da R. era exercida num laboratório de
electrencefalografia e que nas respectivas despesas já existiam pa-
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gamentos pela execução dos serviços prestados pelas filhas da R. Os
encargos com estas eram da sua exclusividade.

Acontece que a R não demonstra que tais despesas eram necessárias
para a formação do rendimento, daí que não haja qualquer utilidade
em discutir-se se as filhas da R emitiram os respectivos recibos, como
alvitra a R.

3. A R, nas suas alegações, suscita ainda a questão de saber se
a Administração fiscal tinha poderes para apreciar se os encargos
em questão eram ou não indispensáveis para a formação do ren-
dimento (arto 10, § 3, do CIP) colectável.

À Administração Fiscal cabe, no âmbito dos seus poderes, apreciar
não só a quantificação dos custos mas também a sua qualificação.

No caso em apreço, é manifesto o juízo sobre que tais despesas
não são indispensáveis para a formação do rendimento colectável,
como já se disse (v. supra).

Esta qualificação cabe nos poderes da Administração fiscal - qua-
lificar as mencionadas despesas como indispensáveis ou não para su-
portar a formação do rendimento colectável da contribuinte - arto

10, § 3, do CIP - por isso, não houve qualquer violação da lei.
Quer dizer: A Administração fiscal não considerou as referidas

verbas como encargos por ter entendido que a formação do ren-
dimento colectável não justificar o pagamento de tais montantes. A
R. não provou nada em contrário, não esboçando nada em tal sentido.

4. Em face do exposto, as conclusões alinhadas pela R não podem
merecer qualquer êxito.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, confirmar o acórdão recorrido.

São devidas custas, fixando-se a procuradoria em setenta (70%)
por cento.

Lisboa 15 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Par-
dal — Agostinho Castro Martins (com a declaração de voto ane-
xa) — Manuel Fernando dos Santos Serra. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Declaração de voto

Votei a decisão mas sem acompanhar inteiramente a fundamen-
tação.

Também entendo que cabia nos poderes da Administração Fiscal
apreciar e decidir se eram indispensáveis para a formação do ren-
dimento da recorrente os pagamentos por ela feitos às suas filhas
por serviços de contabilidade e arquivo.

Mas considero ser tal decisão administrativa contenciosamente
recorrível.

No caso a Administração decidiu que tais encargos não eram in-
dispensáveis para a formação desse rendimento em virtude de:

a) Toda a actividade profissional da recorrente ser exercida num
laboratório de encefalografia (comum a dois outros médicos);

b) Essas suas filhas não serem empregadas de tal estabelecimento; e
50% - existirem pagamentos por serviços de contabilidade e arquivo.
A recorrente tinha, como acima se disse, o direito de discutir a

legalidade desta decisão demonstrando ou o erro de qualquer destes
seus pressupostos ou apenas que com base neles não era legítimo
chegar àquela conclusão.
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Mas não foi esse o caminho eleito pela recorrente: preocupada
apenas em alegar a realidade desses encargos, escapou-lhe que a Ad-
ministração não pôs em causa essa realidade mas a sua indispen-
sabilidade para a formação do seu rendimento profissional. Ora nada
tendo alegado no sentido de contrariar os pressupostos em que as-
sentou este juízo da Administração, a recorrente não podia ver a
sua impugnação proceder: a questão de um contribuinte de imposto
profissional ter suportado certo encargo (com um contabilista, um
mordomo, um motorista) é diversa da de saber se esse encargo era
indispensável para a formação do seu rendimento tributável nessa
cédula.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Agostinho Castro Martins.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional interposto de decisão de 1a instância para
o STA, per saltum. Matéria de facto. Competência do
tribunal.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso interposto de uma sentença de 1a instância
se afirma que houve uma actuação humana visando a al-
teração da substância e objectivos de terrenos, que passaram
de terrenos rústicos, integrados no activo imobilizado, a ter-
renos para construção, integrados no activo permutável da
impugnante de uma liquidação de contribuição industrial,
e tal afirmação não consta da decisão recorrida, de concluir
é que o recurso versa também sobre matéria de facto, pelo
que o tribunal hierarquicamente competente é o T.T. de
2a Instância.

Recurso no. 18.072. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido:
GUIA – Sociedade de Construções e Turismo, SA; Relator: Juiz
Conselheiro Dr. JESUS COSTA.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I – O representante da Fazenda Pública junto do 7o Juízo do Tri-
bunal Tributário de 1a Instância de Lisboa interpôs o presente recurso
da sentença do mesmo Juízo de 18.2.1993, a fls. 403 e segs., que
julgou procedente a impugnação que Guia – Sociedade de Construções
e Turismo, S.A., nos autos devidamente identificada, deduzira contra
a liquidação adicional de Contribuição Industrial, Grupo A, relativa
ao exercício de 1981, feita pela Repartição de Finanças de Cascais.

A impugnante alegara, em resumo, que se verifica a caducidade
do direito à liquidação pois que a respectiva notificação foi feita para
além do prazo de cinco anos previsto no arto 94o do Código da Con-
tribuição Industrial, que a liquidação não se encontra devidamente
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fudamentada e que não existe facto tributário, pelo que deve ser
anulada a fixação da matéria colectável por violação do disposto no
referido artigo e bem assim do preceituado no arto 25o do mesmo
código, no arto 1o do Código do Imposto de Mais-Valias e ainda
no arto 268o, no 3, da Constituição e no arto 1o do DL no 256-A/77,
de 17 de Junho.

Fixada a matéria de facto que teve por provada, o senhor Juiz
decidiu que não se verificou a caducidade do direito à liquidação
e que o acto impugnado se encontra devidamente fundamentado,
mas julgou procedente a impugnação por inexistência de facto tri-
butário, por considerar que os terrenos que a citada sociedade vendeu
faziam parte do seu activo imobilizado e não haviam sido adquiridos
para revenda, pelo que as acções económicas que estivaram na base
da liquidação impugnada não surgiram no desenvolvimento natural
da actividade comercial e industrial da impugnante, pelo que o preço
da venda não podia ser considerado proveito da sua actividade e
apenas os ganhos na venda dos terrenos podiam ser objecto de tri-
butação em Imposto de Mais-Valias.

O recorrente discorda da sentença e formula as seguintes conclusões
das suas alegações:

“a) Houve uma interferência humana com vista a alterar a sub-
stância e objectivos dos terrenos rústicos como elementos do activo
imobilizado em terrenos para construção, logo transferidos para o
activo permutável da impugnante;

b) Os quais não se enquadram na letra do arto 25o do C.C.I., não
só pelas transformações provenientes da acção humana, como dos
pressupostos objectivos da última parte dos nos 1 e 2 do arto 1o do
C.I.M.V.;

c) Pelo que, foram violados os artos. 1o e 25o, ambos do C.C.I.,
resultantes da existência do facto tributário e consequentemente a
legalidade do acto ora posto em crise”.

A impugnante contra-alegou, reiterando os pontos de vista expres-
sos na petição de impugnação, concluindo que deve ser mantida a
decisão recorrida ou, quando assim se não entenda, devem os autos
baixar à 1a instância a fim de serem ouvidas as testemunhas por si
arroladas.

Os autos subiram ao Tribunal Tributário de 2a Instância, mas o
recorrente veio a fls. 436 dizer que pretendeu dirigir o recurso a
este STA, por estar em questão apenas matéria de direito.

Os autos foram então remetidos a este STA, onde deram entrada
em 6.4.1994.

O Ex.mo Magistrado do MoPo emitiu o parecer de que o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito, uma vez que, enquanto
a sentença considerou que os terrenos da impugnante estavam de
reserva e faziam parte do seu activo imobilizado, o recorrente sustenta
que houve actuação humana visando a alteração da substância e ob-
jectivos dos terrenos, que passaram de terrenos rústicos a terrenos
para construção, integrados assim no activo permutável da impug-
nante, e que esta divergência é uma questão de facto, pelo que o
tribunal hierarquicamente competente é o T.T. de 2a Instância.

Ouvidas as partes sobre o dito parecer, apenas a Fazenda Pública
se pronunciou, aceitando o ponto de vista do Ex.mo Magistrado do
MoPo.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II – Do exposto flui que a questão que o recorrente coloca à apre-

ciação do tribunal é a de saber se o produto da venda dos terrenos
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da impugnante deve ser considerado proveito, para efeitos de sujeição
a Contribuição Industrial.

Antes, porém, importa apreciar a questão suscitada pelo Ex.mo

Magistrado do MoPo pois dela depende a competência do Tribunal.
Na verdade, e de harmonia com o preceituado no arto 32o, no 1,

alínea b), do ETAF, esta Secção de Contencioso Tributário é com-
petente para conhecer de recursos interpostos de decisões dos tri-
bunais de 1a instância com exclusivo fundamento em matéria de di-
reito. Se for questionada matéria de facto, o tribunal competente,
de harmonia com o disposto no arto 41o, no 1, alínea a), do mesmo
diploma, é o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Vejamos, pois, esta última questão.
III – O Ex.mo Magistrado do MoPo tem razão.
Na verdade, a sentença deu como provado que os terrenos em

causa estavam contabilizados no activo imobilizado da impugnante
– cfr. alínea e.1.) da matéria de facto – e considerou depois que
não era possível estabelecer um nexo de correlatividade entre o lo-
teamento e a venda pois aquele teve como objectivo aumentar o
valor do terreno e não promover esta, e por isso, e de harmonia
com o disposto no arto 25o do Código da Contribuição Industrial,
as mais-valias resultantes da sua venda não constam para determinação
da matéria colectável de contribuição industrial.

O recorrente alega, porém, que houve uma actuação humana vi-
sando a alteração da substância e objectivos daqueles terrenos, que
passaram de rústicos, integrados no activo imobilizado, a terrenos
para construção, integrados no activo permutável da impugnante.

Assim, verifica-se manifesta divergência entre a sentença e a tese
do recorrente, divergência esta que não traduz diferente interpretação
de normas legais mas que radica em diferente pronúncia quanto aos
factos a ter em conta na decisão.

Em consequência, subsiste divergência no plano dos factos, o que
determina a competência hierárquica do Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância, independentemente do valor que essa divergência eventual-
mente possa ter no plano da interpretação das normas legais aplicáveis
e da subsumpção dos factos apurados a essas normas.

Termos em que, e tendo ainda presente o disposto no no 3 do
arto 47o do Código de Processo Tributário, se acorda em declarar
esta Secção de Contencioso Tributário do STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do recurso, e declarar competente
para tal o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Jesus Costa (Relator) — Rodrigues
Pardal — Ernâni Figueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Embargos de terceiro. Defesa da posse. Posse anterior à di-
ligência judicial. Rejeição liminar. Arrendamento. Estabe-
lecimento comercial. Trespasse.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Não ofende a posse do senhorio a penhora ao “direito
ao arrendamento e ao trespasse” de estabelecimento co-
mercial, penhora que é res iter alia em relação ao se-
nhorio, pelo que os embargos deduzidos contra a penhora
devem ser rejeitados.

II — Se o arrendamento se extinguiu em data posterior à pe-
nhora por decisão judicial proferida em acção de despajo,
nem por isso os embargos devem ser admitidos.

III — O meio para que o proprietário do local antes arrendado
seja restituído à plenitude dos poderes materiais inerentes
ao seu direito de propriedade não são os embargos, mas
sim a execução da sentença judicial.

Recurso no 18.148. Recorrente: João Manuel Marques Parente; Re-
corrido: Fazenda Pública; Relator, EXMo. Conso. Dr. Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I - João Manuel Marques Parente, professor do ensino secundário,
com os demais elementos de identificação dos autos, interpôs o pre-
sente recurso do despacho de 31.10.1990 do senhor Juiz do 8o Juízo
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, a fls. 9 a 11, que
rejeitou liminarmente os embargos que o ora recorrente deduzira
contra a penhora do “direito ao trespasse e arrendamento da fracção
autónoma designada pela letra “B”, loja E, na cave e com arrecadação
na s/c do prédio designado por lote 43, sito na rua 9 na Reboleira
Sul”, efectuada em 7 de Março de 1988 nos autos de execução fiscal
instaurados pela Fazenda Pública contra Maria de Lurdes Santos
Costa.

O embargante alegara em resumo, que é proprietário da fracção
penhorada, que em 9 de Março de 1988 intentou contra a locatária
e executada acção de despejo que veio a ser julgada procedente, tendo
a sentença transitado em julgado em 15 de Julho do mesmo ano,
pelo que arrendou o local a outrem, em 15 de Janeiro de 1989. Assim,
a penhora, efectuada em 7 de Março de 1988, mas que só lhe foi
notificada em 9 de Abril de 1990, ofende o direito do embargante
à contraprestação pelo uso da coisa, além de que o direito não existe
na esfera jurídica da executada.

O despacho recorrido considerou, em resumo que:
- Os embargos são um meio de defesa da posse pelo que, sendo

o bem penhorado um direito, que não é suspectível de posse, ao
menos para certa doutrina, não poderiam os embargos servir para
a defesa da respectiva posse;

- O bem penhorado é a posição jurídica do arrendatário e não
a do senhorio, sendo que a posse invocada pelo embargante incide
sobre o imóvel locado e não sobre o direito do locatário, posse esta
que o embargante não tem;

- A penhora não ofende o direito do senhorio ao recebimento
da renda, pois que o que está penhorado não é o direito à renda
mas sim o direito ao trespasse, que se integra na esfera jurídica do
arrendatário;

- Assim, a penhora não ofende a posse do embargante, sendo que
“tudo que se aproveita é a chamada de atenção para o facto de o
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direito penhorado não ser da executada, mas de outrem. Todavia,
ainda que assim seja, não cabia a dedução de embargos mas a simples
declaração, na acção executiva -que, aliás, o embargante também fez.

Por estas razões, o despacho recorrido rejeitou liminarmente os
embargos.

O embargante interpôs recurso para o Tribunal Tributário de 2.a Ins-
tância, alegando e produzindo as seguintes conclusões:

“1. O direito penhorado extinguiu-se por resolução do contrato
de arrendamento existente com a inquilina executada, por falta de
pagamento de renda;

2. O embargante, ora recorrente, foi notificado da penhora do di-
reito quando já havia sido extinguido na esfera da executada;

3. A penhora afecta a posse própria do senhorio - embargante -
prejudicando-o no seu direito de receber as novas rendas decorrentes
de novo arrendamento;

4. A sentença de que se recorre ofende os legítimos interesses
do embargante, ora recorrente, e, por consequência, a posse, em nome
próprio, do senhorio;

5. A, aliás douta, sentença violou o arto 820o do C. Civil, além
dos direitos do embargantes decorrentes da sua posse”.

Sem contra-alegações, subiram os autos ao Tribunal Tributário de
2.a Instância, o qual veio a declarar-se incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do recurso, e ordenou a remessa dos autos
a este STA, onde deram entrada em 27.4.1994.

O Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que o recurso
não merece provimento, fundamentalmente pela consideração de que,
à data da penhora, o direito do arrendatário existia, pelo que o se-
nhorio não tinha a plenitude dos poderes inerentes à sua condição
de proprietário; assim, a penhora não ofendeu a sua posse, sendo
certo, por outro lado, que os direitos do proprietário em nada foram
ofendidos pela penhora, pois ele continuou a poder exercer em relação
ao prédio arrendado todos os poderes que podia exercer antes da
penhora.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - Segundo o despacho recorrido, a penhora da acima identificada

fracção autónoma foi efectuada em 7 de Março de 1988 e só foi
notificada ao enbargante por carta de 9 de Abril de 1990.

O embargante e ora recorrente afirma que intentou acção de des-
pacho em 9 de Março de 1988, a qual veio a ser julgada procedente
por sentença transitada em julgado em 15 de Julho de 1988, e que
em 13 de Janeiro de 1989 deu de arrendamento a outrem o local.

Ora, flui do exposto que a única questão colocada à apreciação
deste tribunal é a de saber se é de indeferir liminarmente uma petição
de embargos de terceiro deduzida pelo proprietário e senhorio de
um local arrendado contra a penhora do direito ao arrendamento
e ao trespasse da arrendatária executada.

Vejamos, pois.
III - 1 - Como se sabe, os embargos de terceiro são um meio

judicial de o possuidor se restituir à posse de que foi privado em
consequência de diligência judicial.

É o que resulta do disposto no no 1 do arto 1037o do Código
de Processo Civil, doutrina que foi acolhida no arto 186o do Código
de Processo das Contribuições e Impostos em vigor à data da penhora
e que, aliás, passou para o actual Código de Processo Tributário em
vigor - cfr. arto 319o, no 1.
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Podem ainda ser utilizados os embargos de terceiro como meio
de defesa da posse simplesmente ameaçada - cfr. arto 1043o, no 1,
do C.P.Civil).

Já assim era no domínio do Cód. de P. Civil de 1939. Cfr. artos 1036o

e 1039o.
Fundamentos e requisitos dos embargos são, pois, a posse e a lesão

ou ameaça de lesão dessa posse por acto judicial. Vide Alberto dos
Reis, in Processos Especiais, Vol. I, pág. 404. Vide também Anselmo
de Castro, in A Acção Executiva Singular, Comum e Especial, pág. 345.

Daqui resulta que a posse alegadamente ofendida tem que ser an-
terior à diligência judicial em causa. Se a posse invocada é posterior,
não pode dizer-se que a diligência judicial ofendeu ou ameaçou a
posse.

2 - Ora, como bem observa o Ex.mo Magistrado do Mo Po, no
caso vertente, aquando da penhora o contrato de arrendamento entre
o embargante e a executada subsistia.

Quer isso significar que, aquando da penhora, os poderes de de-
tenção do local arrendado pertenciam ao arrendatário.

É certo que a posse, em sentido jurídico ou próprio -cfr. arto 1215o

do Código Civil - pertencia ao senhoria, pois que o arrendatário pos-
suía em nome daquele.

2 - Ora, como bem observa o Ex.mo Magistrado do Mo Po, no
caso vertente, aquando da penhora o contrato de arrendamento entre
o embargante e a executada subsistia.

Quer isso significar que, aquando da penhora, os poderes de de-
tenção do local arrendado pertenciam ao arrendatário.

É certo que a posse, em sentido jurídico ou próprio -cfr. arto 1215o

do Código Civil - pertencia ao senhoria, pois que o arrendatário pos-
suía em nome daquele. Vide Alberto dos Reis, ibidem, pág. 404.
Mas não é menos certo que o arrendatário detinha o local arrendado
e tinha um direito legalmente tutelado, susceptível mesmo de defesa
da respectiva posse: O direito ao arrendamento. Cfr. arto 1037o, no 2,
do Código Civil.

Daí deriva que o senhorio, embora tivesse a posse jurídica do ar-
rendado, tinha os poderes materiais inerentes ao seu direito de pro-
priedade limitados pelo correspondente direito do arrendatário.

Sendo assim, resulta evidente que a penhora não poderia ofender
nem ofendeu a posse do embargante. Este continuou a ter o que
tinha até aí: a posse jurídica do local arrendado, a qual não era in-
compatível com o direito da arrendatária, nomeadamente o direito
à detenção do local arrendado e o direito ao trespasse do estabe-
lecimento nele instalado - cfr. arto 1118o, no 1, do Código Civil e
arto 115o, no 1, do Regime de Arrendamento Urbano (RAU), aprovado
pelo DL no 321-B/90, de 15 de Outubro.

Por outras palavras: o direito do senhorio em nada foi afectado
pela penhora do direito ao trespasse do estabelecimento (anote-se
que está muito vulgarizada a prática de penhorar o direito ao trespasse
e ao arrendamento, o que se afigura erróneo, pois que a lei o que
confere ao arrendatário é o direito ao trespasse do estabelecimento,
pelo que só este é que deveria ser penhorado). Pode mesmo dizer-se
que a penhora do “direito ao trespasse e ao arrendamento” é res
inter alia em relação ao senhorio. A situação jurídica deste em nada
é afectada pela penhora.

3 - É certo que entretanto o ora recorrente fez extinguir o direito
da arrendatária e executada ao arrendamento, através da sentença
de despejo.
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Só que essa circunstância em nada altera os termos da questão.
A extinção do arrendamento o que torna é a penhora inútil, na medida
em que daquela extinção deriva a impossibilidade de se efectuar o
trespasse do estabelecimento comercial de que a arrendatária era
titular. O senhorio pode até, como é óbvio, obter a entrega, mesmo
judicial, do local antes arrendado, se for caso disso, através da execução
de sentença de despejo. Já se acentuou que a penhora, em relação
ao senhorio, é res inter alia. Mas daí não se segue que os embargos
devam ser admitidos. É que os embargos são, como se disse, o meio
de se obter a restituição da posse ofendida pela diligência judicial.
E já vimos que a penhora não ofendeu a posse do embargante pois
que a penhora foi de um direito que não pertencia ao senhorio.

E sem posse ofendida, não há lugar a embargos de terceiro.
Bem rejeitados foram, por isso, os embargos deduzidos pelo ora

recorrente, pelo que o recurso não pode proceder.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — José de Jesus Costa (rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso para a Secção de Contencioso Tributário do STA.
Fixação dos factos materiais da causa. Incentivos fiscais
do DL 197-C/86, de 18.7.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos
materiais da causa, efectuadas na instância recorrida,
não se inscrevem nos poderes de cognição da Secção
de Contencioso Tributário do STA nos processos inicia-
lmente julgados nos tribunais tributários de 1a instância.

2 — E são erros daquela natureza os invocados contra os
juízos do tribunal recorrido que recaíram sobre a mo-
tivação do acto de liquidação impugnado e sobre a ve-
rificação fáctica do pressuposto legal do ano em que ocor-
reu a conclusão do investimento, para os efeitos da con-
cessão dos incentivos fiscais previstos no DL 197-C/86,
de 18.7.

Recurso no 18.195. Recorrente: Manufacturas Mecânicas Flexus, Lda.;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o aresto do Tribunal Tributário de 2a Instância
que negou provimento ao recurso para si interposto da sentença que
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julgara improcedente a impugnação deduzida contra a liquidação em
contribuição industrial (CI), no valor de 1 641 312$00, do exercício
de 1987, veio a Ite Manufactura Mecânicas Flexus, Lda, recorrer,
concluindo a sustentar:

- que, tendo adquirido em 1985 equipamentos industriais no valor
de 21 451 296$00, que apenas entraram em funcionamento em 1986,
tinha direito ao crédito fiscal pelo investimento referente a 86, nos
termos do art. 8o do DL 197-C/86, de 18.7, que manda aplicar aquele
crédito aos investimentos realizados a partir de 1986, inclusive;

- que o Fisco não podia considerar os investimentos como anteriores
a 86 só porque a Rte estaria obrigada a revisor oficial de contas
e a depósito do balanço e contas na Conservatória do Registo Co-
mercial a partir do exercício de 1989, nos termos dos art. 262o e
264o do CSComerciais e art. 5o do DL 280/77, de 8.7, pelo que não
haveria para a Rte obrigatoriedade de preenchimento do anexo ao
balanço;

- que era obrigada a apresentar ao Fisco o anexo ao balanço de
1986, o qual foi aceite, e que, se o CSComerciais permitiu não ter
a Rte revisor de contas até 1989, também o DL 197-C/86 não a excluiu
dos incentivos fiscais que concedeu em CI, desde que dispusesse de
contabilidade devidamente organizada, o que o Fisco reconheceu no
caso dos autos, onde o técnico afirmou que «a contabilidade dá ex-
pressão ao imposto que deixou de ser pago em resultado da concessão
do incentivo fiscal, mediante mensão ao anexo do balanço e a de-
monstração de resultados”;

- que o Fisco, não tendo considerado que os investimentos de
21 451 296$00 eram anteriores a 1986 e que a Rte tinha feito em
1985 investimentos de 14 068 388$00 para além das reservas de
7 382 908$00, corrigiu para efeitos de dedução de lucros retidos e
reinvestidos (DLRR) os 36 016 140$00, constantes do total do anexo I
apresentado pela Rte, para 21 947 752$00;

- e que, foi com base nessas correcções ao exercício de 1986 que
o Fisco considerou que a Rte só poderia, no exercício de 1987, deduzir
por DLRR um terço de 21 947 752$00, seja 7 315 917$00, e não um
terço de 36 016 140$00, isto é, 12 005 380$00, nos termos do art. 44o

do CCI, procedendo, por isso, à liquidação impugnada;
- e que não se diga, como o acórdão recorrido diz, que a Rte

não conseguiu demonstrar que os bens integrados no investimento,
adquiridos em 85, só entraram em funcionamento em 86, porquanto
tal matéria não era controvertida pelo Fisco desde o preenchimento
do quadro 10 de fls. 16., onde o técnico afirmou o que acima se
referiu “mediante menção no anexo ao balanço e à demonstrada de
resultados, anexo que veio a considerar irrelevante a pretexto de que
a Rte não estava obrigada a apresentá-lo e por isso não podia provar
o facto;

- que o TT2a não deu como provada aquela matéria de facto na
impugnação da liquidação em CI relativa 1986;

Teriam sido infringuidos os arts. 2o/1/c) e 8o do DL 197-C/86 e
art. 44o do CCI.

Contra-alegou a Fa Pa e o EPGAdjunto é de parecer que o recurso
não merece provimento, dado que a tese da Rte assenta em factos
não provados no tribunal recorrido e este tribunal só conhece de
direito.

Cumpre apreciar, em atenção aos factos provados:
A) A Rte foi tributada em CI, pelo sistema do grupo A, durante

os exercícios de 1985 a 1987, pela actividade da “CAE 3819.9.0. Fa-
bricação de outros artigos metálicos. N. E.”.
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B) - Em 88.06.20, a recorrente apresentou, na Repartição de Fi-
nanças do Concelho de V. N. de Famalicão, a declaração modelo 2,
relativa ao ano de 1987 no qual deduziu ao lucro tributável, além
de um crédito fiscal por investimento (CFI), a importância de
12 005 380$00, a título de dedução de lucros retidos e reinvestidos”
(DLRR).

C) - A recorrente determinou, na declaração modelo 2, do ano
de 1987, a DLRR referida na alínea anterior, a partir do total de
investimentos de 36 016 140$00 que já havia declarado no anexo I
da declaração modelo 2 do exercício de 1986.

D) - Nestes investimentos declarados a que alude a alínea anterior,
a recorrente considerou investimentos realizados com aquisição, em
1985, de equipamentos industriais do montante de 21 451 296$00.

E) - A recorrente adquiriu equipamentos industriais durante o exer-
cício de 1985 no montante de 21 451 296$00.

F) - A Administração Fiscal não considerou, no apuramento dos
benefícios fiscais da recorrente por “Crédito Fiscal por Investimento”,
relativo ao exercício de 1986, o montante de 21 451 296$00 por ter
entendido que dizia respeito a investimentos realizados antes de 1986.

G) - A Administração Fiscal não considerou igualmente no apu-
ramento do benefício fiscal por DLRR relativo ao exercício de 1987,
o mesmo montante de 21 451 296$00 por relativo a equipamentos
industriais adquiridos em 1985 na parte excedente ao valor dos lucros
reinvestidos formados em 1984, do montante de 7 382 908$00.

H) - E por via dessa atitude corrida ou a DLRR efectuada, pela
recorrente em relação ao exercício de 1987, imputando o excesso
(entre o montante dos investimentos reportados ao ano de 1985,
de 21 451 296$00, e o montante dos lucros retidos e reinvestidos
que poderiam ser tomados em consideração no exercício de 1985,
relativo a 1984, de 7 382 909$00 (21 451 296$00 — 7 382 908$00=
=14 068 388$00) a três exercícios (do montante de 4 689 463$00 cada).

I) - E procedeu à liquidação adicional da contribuição industrial
do mesmo exercício, do montante de 1 641 312$00.

J) - A recorrente levou a reservas os lucros formados em 1984
e 1985, do montante respectivo de 7 382 908$00 e 64 409 155$00.

O acórdão recorrido pronunciou-se no sentido de que a razão da
não consideração, pelo fisco, da DLRR declarada em relação ao exer-
cício em causa - o de 1987 - foi o entendimento fiscal de apurar
a situação tributária a partir do ano da realização do investimento,
não levando em conta a pretensão da Rte de considerar como relevante
a entrada em funcionamento dos investimentos.

E depois de tratar o caso como reportado a tal motivação ad-
ministrativa e de aceitar que, em face da lei, os lucros retidos na
empresa ou levados a reservas e reinvestidos nos três exercícios se-
guintes ao da sua formação possam ser deduzidos nos lucros tributáveis
nos três anos imediatos ao da entrada em funcionamento dos bens
que consubstanciam o investimento, concluiu que tal pressuposto tem-
poral não se provou em relação aos bens integradores do investimento
adquiridos em 1985, seja, não se provou que os mesmos houvessem
entrado em funcionamento em 1986.

E baseou o seu juízo sobre os documentos analisados (o anexo
ao balanço de 1986 - a fls. 5 dos autos - e dados da escrita da Rte),
afastando expressamente o valor probatório desta, por se haver ve-
rificado a situação ressalvada no art. 78o do CPT, e a estatuição nor-
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mativa do art. 121o, aplicável à “fundada dúvida sobre a existência
e quantificação do facto tributável, por a dúvida verificada não se
reportar ao facto tributável ou à sua quantificação, mas a elementos
constitutivos de um benefício fiscal, reafirmando que impende sobre
o contribuinte o ónus da alegação e prova desses elementos, e que
tal prova se não fez, pelo que será de considerar como ano de conclusão
do investimento em causa o ano de 1985, o que prejudicaria a tomada
de posição da Rte.

Ora, todos esses juízos, quer os que recaíram sobre a motivação
da actuação administrativa, que os que determinaram a posição do
tribunal recorrido na comprovação respeitante à aferição do ano da
conclusão do investimento, são juízos de facto, assentes em docu-
mentos, de que ao tribunal do julgamento de facto é lícito socorrer-se
como elementos de prova a apreciar, nos termos dos arts. 362o e
ss do CCivil e art. 78o do CPT.

Agora, neste recurso, a Rte visa questionar essas fixações, ora sem
especificar a razão da contradita, como acontece quanto à motivação,
em que oferece, simplesmente, uma outra, decorrente de obrigações
(de revisor de contas e de depósito do balanço e contas) que não
foi dada como provada, ora concretizando a sua razão, que estaria
na não oposição pelo fisco, desde sempre que documenta na afirmação
do técnico fiscal do quadro 10, de fls. 16, e na matéria de facto dada
como provada pelo TT2a instância noutro processo, como acontece
quanto ao facto da invocada entrada em funcionamento dos bens
no investimento em 1986.

Assim, como a instância recorrida operou, quanto aos considerados
assertivos, no âmbito da fixação da matéria de facto, como vem de
ser demonstrado, também as invocações da Rte se inscrevem todas
nessa área, quer quando invoca uma outra motivação do acto, que
não a dada como provada, quer quanto critica a não ponderação
de um dado oficial alegadamente relevante, quer ainda quando intenta
demonstrar que os resultados alcançados pelo tribunal recorrido não
se compatibilizam com os instrumentos probatórios adquiridos para
o processo ou entram em contradição com os obtidos noutra decisão
do mesmo tribunal.

Referindo as invocações da Rte apenas pretensos erros na apre-
ciação das provas e na fixação de factos materiais da causa, cujo
conhecimento não se inscreve nos poderes de cognição desta formação
“em processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de
1a Instância” - art. 21o/4 do ETAF e 722o/2 do CPC (cf. Ac. deste
tribunal, de 1.2.94, rec. 16772 e jurisprudência do STJ, de que é exem-
plo o de 11.4.85, em BMJ 346/215), e sendo a pronúncia de facto
da 2a Instância de acatar por este tribunal, não pode este revê-la,
em conformidade com o art. 729o/2 do CPCivil.

E porque outras questões se não levantaram, de direito probatório
material, em torno da aplicação do art. 121o do CPT ou de ónus
probatório, referências de que se serviu a decisão recorrida, ou da
aplicação dos arts. 8o e 9o do DL 197-C/86, que introduziu o CFI
e remodelou a DLRR, feita na dita decisão com base no processo
factual de que o ano da conclusão do investimento em causa tinha
sido o de 1985, nenhum outro tema se oferece para discussão e
pronúncia.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 60 %.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo (relator) — Domingos Brandão de Pinho — Luís Filipe Mendes
Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

SISA. Contrato-promessa de compra e venda de habitação
permanente e de garagem e despensa. Integração de garagem
no conceito de habitação - arto 2, § 3, do Cód. da Sisa.
Não incidência.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Para efeitos de sisa, no caso de aquisição de habitação
permanente, não releva contrato-promessa de compra e
venda com tradição como transmissão fiscal; a sisa só
será devida quando se verificar a transmissão civil ou
seja quando se celebrar a adequada escritura de compra
e venda.

2 — O § 3 do arto 2 do Cód. da Sisa é uma norma de de-
terminação negativa de incidência, não sujeição ou não
incidência.

3 — Trata-se de conceito diverso da isenção por nesta se ve-
rificar o facto tributário.

4 — Antes do DL 316/86, de 25.9, o conceito de habitação
integrativo no mesmo edifício, bloco habitacional ou lo-
gradouro não se verificava.
5. Não havendo a aludida integração, aplicava-se à ga-
ragem e despensa o disposto no arto 2, § 1, no 2, do
Cód. da Sisa.

RECURSO No 18440, em que é recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido Humberto Teófilo Madeira José e de que foi relator o
Exmo Sr. Conso Dr. RODRIGUES PARDAL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Humberto Teófilo Madeira José, c.t. 137885792, na Urbanização
da Quinta da Horta, Lote 1, 5o Dto, Portimão, veio deduzir impugnação
judicial do acto de liquidação do imposto municipal de sisa e juros
compensatórios do montante de 1.248.000$, sendo 410.000$ de sisa
e 883.978$ de juros compensatórios, nos termos e com os fundamentos
seguintes:

A liquidação diz respeito ao contrato-promessa de compra e venda
datado de 3.11.83, com tradição verificada de uma fracção autónoma
- 5o andar direito e de um espaço na cave destinado a parque de
automóvel e arrecadação fechada pelo preço de 3.200.000$ e 900
contos, respectivamente.

A vendedora - Muralto - não afectuou a escritura de venda, pelo
que o impugnante intentou uma acção contra a Muralto e a Caixa
Geral de Depósitos na qual foi reconhecido à impugnante o direito
de retenção sobre aquelas duas fracções autónomas.

Não é devida sisa segundo o disposto no § 3 do arto 2 do Código
da Sisa.

Assim, o acto de liquidação da sisa e dos juros compensatórios
é ilegal, pois viola, designadamente, o disposto no § 3 do arto 2 e
o no 2 do § 1, ambos do arto 2 do Código da Sisa.
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O digno representante da Fazenda Pública, na sua resposta, man-
teve-se pela improcedência da impugnação.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
a liquidação foi legalmente efectuada.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Faro julgou
a impugnação procedente, por não haver qualquer facto sujeito a
imposto, por isso há que concluir ter a Administração fiscal actuado
de forma ilegal.

O digno representante da Fazenda Pública não se conformando
com o texto da sentença interpôs recurso para este Supremo Tribunal,
formulando as conclusões seguintes:

a) O impugnante entrou na posse dos bens em 9.11.93;
b) Não participou previamente à Repartição de Finanças de Por-

timão conforme estipula o arto 15-B do Código;
c) Como não cumpriu a citada norma, a transmissão está sujeita

a sisa nos termos normais, por força do arto 2 do Código;
d) O espaço no 4 na cave pertence a outra fracção autónoma distinta

da habitação, logo estava sujeita a sisa.
e) Quer a liquidação da sisa quer dos juros compensatórios são

legais.
f) Porque a douta sentença assim não decidiu, deve ser revogada

e a impugnação indeferida, dando-se assim provimento ao presente
recurso.

O impugnante contra-alegou, concluindo do seguinte modo:
1) O impugnante entrou na posse do imóvel em 9.11.83, com base

num contrato-promessa de compra e venda;
2) O referido imóvel destinava-se e destinou-se à habitação per-

manente do impugnante e da sua família;
3) O Código da Sisa alarga o conceito de transmissão, para efeitos

fiscais, considerando como tal o contrato-promessa de compra e venda
acompanhado da tradição imóvel (arto 2, § 1o, no2).

4) O referido alargamento, no entanto não se aplica às situações
em que prometido e possuído se destina à habitação permanente
(§ 3, arto 2);

5) Não havia, assim, lugar a qualquer comunicação prévia à re-
partição de finanças, nos termos do arto 15-B, do Cód. da Sisa, dis-
posição de todo inaplicável à situação do impugnante.

6) O disposto no § 3 do arto 2 do Cód. da Sisa aplica-se também
à garagem-arrecadação, já que ela se integra no conjunto habitacional,
é dependente da fracção autónoma habitacional.

Pelo que deve manter-se a sentença recorrida.
O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o

recurso merece parcial provimento, por até à entrada em vigor do
DL 316/86, de 25.9, o conceito de habitação para estes efeitos não
abrangia as arrecadações e garagens fisicamente separadas, ainda que
integrantes do mesmo edifício, por isso, parece estar afastada a pos-
sibilidade de a referência feita ao § 3 do arto 2 do CMSISS poder
abranger o referido “espaço no 4, consequentemente, não funcionando
esta norma negativa de incidência, esta aquisição estava sujeita a pa-
gamento de sisa, em conformidade com o no 2 do § 1 do mesmo
artigo.

O impugnante juntou um parecer do Dr. Rui Barreira, distinto
Assistente da Faculdade de Direito de Lisboa e Advogado onde de-
fende que exclusão do arto 2 do CMSISSD implica não sujeição da
situação do impugnante e, não estando abrangido pela tradição do
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imóvel, não lhe é aplicável o regime de isenção dos artos 11, no 21
e 15-B do mesmo código, uma vez que só pode estar isento quem
esteja sujeito e o mesmo regime é também aplicável à promessa de
compra e venda da cave/garagem, uma que ela se integra no conjunto
habitacional, sendo, portanto, parte da habitação para residência
permanente.

Notificada da junção do mencionado parecer, a digna representante
da Fazenda Pública veio declarar que os artos 51 e 52 do EBF dizem
respeito à contribuição autárquica e que nada é dito acerca da questão
de a situação sub judice de incidência da sisa se ter verificado na
vigência da redacção do arto 18 do Cód. Cont. Predial, antes da al-
teração que lhe foi introduzida pelo DL 316/86, de 25.9.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) Por contrato-promessa constante do documento escrito, datado

de 3.11.83, o ora impugnante prometeu comprar à sociedade “Muralto
- Construções Habitacionais, Lda» e esta prometeu vender-lhe, pelo
preço de 3.200.000$, a fracção autónoma correspondente ao 5o andar
direito do prédio urbano denominado Edifício dos Arcos sito na Ur-
banização da Quinta da Horta, designado por lote no 1, em Portimão.

b) Igualmente, por documento particular, datado de 6.11.83, a Mu-
ralto - Construções Habitacionais, Lda, prometeu vender ao ora im-
pugnante a fracção correspondente ao espaço no 4, na cave do referido
prédio mencionado na alínea a), destinado a “parque automóvel e
arrecadação fechada” pelo preço de 900 contos dos quais a Muralto
logo recebeu 500 contos.

c) Pelo ofício no 383, processo no 7447, da 2a Secção de Secretaria
Judicial do Tribunal da Relação de Lisboa, por determinação do Se-
nhor Desembargador-Relator daquele processo, foram enviadas à Re-
partição de Finanças de Portimão os Docs. constantes de fls. 22 a
30 (que aqui se dão por reproduzidas para todos os efeitos) a fim
de esta actuar em conformidade com a situação exposta no despacho.

d) O impugnante a partir de 9.11.83, passou a dispor do apartamento
e do espaço no 4, referidos nas alínea a) e b), respectivamente, usan-
do-os, como se fosse seu dono com autorização da Muralto que, nessa
data, lhe entregou as respectivas chaves.

e) O ora impugnante fixou a sua residência e do seu agregado
familiar, nos imóveis referidos nas alíneas a) e b), desde a data indicada
na alínea d), até pelo menos, Novembro de 1993.

f) O apartamento referido na alínea a) encontra-se inscrito sob
o arto 6981-P, com o rendimento colectável de 133.920$, donde resulta
o valor matricial de 2.678.400$ e o espaço no 4 da garagem indicada
na alínea b), correspondente a 1/18 da fracção autónoma inscrita
sob os artos. 6 a 81-A, que constitui a cave do mesmo prédio, com
o rendimento colectável de 60.300$ a que corresponde o valor matricial
de 67.000$.

g) O ora impugnante não apresenta na notificação de finanças qual-
quer pedido de isenção ou redução de sisa, nos termos do arto 15-B
do CMSISSD.

h) O ora impugnante não solicitou o pagamento voluntário da sisa,
no prazo de 30 dias, a contar de 9.11.83, nos termos do arto 115,
no 4, do Cód. da Sisa.

i) Por virtude dos factos referidos nas alíneas g) e h), em Novembro
de 1993, foi levantado ao ora impugnante auto de notícia, como melhor
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consta da fotocópia de fls 36 a 39 que aqui se dá por inteiramente
reproduzido para todos os efeitos.

j) Por despacho do Senhor Chefe da Repartição de Finanças de
Portimão, proferido em tal auto, determinou-se: “Porque já se en-
contra prescrito o procedimento para a aplicação da coima deve o
presente auto servir apenas para liquidação do imposto em dívida
e respectivos juros compensatórios». «À 1a Secção para o efeito (v.
fls. 39).»

k) Na sequência do despacho referido na alínea j) da sisa e dos
juros compensatórios respectiva como melhor consta do doc. fls. 40
que aqui se dá por inteiramente para todos os efeitos.

l) O ora impugnante foi notificado da liquidação referida na alínea
k) pelo ofício no 12286 da Repartição de Finanças de Portimão, através
da carta registada com aviso de recepção, como melhor consta dos
docs. de fls. 41 e 42, que aqui se dão inteiramente por reproduzidos
para todos os efeitos.

m) Por não ter sido efectuado o pagamento do imposto e juros,
em 28.12.93, procedeu-se ao débito dos mesmos ao Tesoureiro da
Fazenda Pública do Concelho de Portimão, pelo conhecimento de
sisa no 27/1006, não tendo sido pago no período de cobrança voluntária.

n) Face ao não pagamento no período de cobrança voluntária,
foi instaurado, na Repartição de Finanças de Portimão, o processo
de execução fiscal no 111 294 100 4077.

Não se mostra provado:
a) O impugnante intentou contra a Muralto, Caixa Geral de De-

pósitos e outros, acção com processo ordinário cujos termos correram
pela 3a Secção do 15o Juízo Cível de Lisboa - Proc. no 8562.

b) Na acção referida em a), foi proferida sentença datada de 15.7.92,
na qual se reconheceu ao ora impugnante o direito de retenção sobre
aquelas duas fracções autónomas enquanto lhe forem satisfeitas de-
terminadas quantias a cujo pagamento a Muralto foi condenada como
indemnização pelo incumprimento do contrato-promessa.

c) Dessa sentença a Caixa Geral de Depósitos interpôs recurso
para o Tribunal da Relação de Lisboa (2a Secção, Proc. 7447).

Com base nesta matéria de facto, o Mo Juiz recorrido julgou a
impugnação procedente por não haver qualquer sujeição ao imposto,
dado o disposto no arto 2, § 3, do CMSISSD.

Portanto, a questão a decidir neste recurso consiste em apreciar
se a fracção autónoma constante do contrato-promessa de 3.11.83
e o espaço no 4 na cave destinada a parque automóvel e arrecadação
fechada prometido vender por documento particular de 6.11.83. os
quais a partir de 9.11.83 passaram a estar na posse do impugnante,
tendo fixado a sua residência na aludida fracção, estão ou não sujeitos
a sisa.

A Fazenda Pública alega que aquelas aquisições estão sujeitas a
sisa.

O impugnante defende que não é devida sisa.
O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o

recurso merece parcial provimento no que concerne ao espaço no4
destinado a parque automóvel, uma vez que não está abrangido pelo
§ 3o do arto 2 do CMSISSD.

Enunciadas as questões a discutir, passa-se à sua apreciação.
2. O arto 2, § 3, do CMSISSD dispõe:
“Com ressalva do disposto no §2o, não se aplica às promessas de

compra e venda de habitação para residência permanente do ad-
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quirente, o preceituado no no2 do § 1o (Redacção do DL 189-C/83,
de 28.2).

O preceito transcrito veio, relativamente à aquisição para habitação
permanente, subtrair o efeito do arto 2 § 1, no2, do Cód. da Sisa
ou seja o contrato-promessa de compra e venda acompanhado de
tradição é considerado como transmissão fiscal, por isso, devia ser
exigida a respectiva sisa. Esta norma não se aplica aos contratos à
promessa de compra e venda relativas à aquisição para residência
permanente.

Para efeitos de sisa, no caso de aquisição de habitação permanente,
não revela o contrato - promessa de compra e venda com tradição
como transmissão fiscal. A sisa só será devida quando se verificar
a transmissão civil ou seja quando se celebrar a adequada escritura
de compra e venda.

No caso sub judice, a fracção autónoma destinada a habitação per-
manente do impugnante, embora ocupada com tradição, está apenas
titulada por um contrato-promessa de compra e venda datado de
6.11.83, não tendo sido celebrada qualquer escritura pública, conforme
está provado nos autos.

Isto significa que a aquisição através de contrato-promessa de com-
pra e venda de habitação para residência permanente do adquirente
não está abrangida pela incidência da sisa, mesmo que haja tradição.

Está-se perante uma não incidência ou delimitação negativa de
incidência ou não sujeição. Neste caso, não se verifica o facto tri-
butário, por não se encontrar compreendida dentro da correspondente
formulação legal; não está contida na norma delimitadora do facto
tributário (cf. Fernando Sainz de Bujanda, Lecciones de Derecho
Financiero, 9a ed., Universidade Complutense - Facultad de Derecho,
Seccione de Publicaciones, Madrid, 1991, p. 212; Concha Perez de
Ayala Pelayo, Temas de Derecho Financiero, 2a ed Servicios publi-
caciones Facultad Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1990,
p. 367).

Não se está perante uma isenção como pretende a recorrente, mas
sim de uma não sujeição porque não se chega a verificar o facto
tributário o que é, desde logo, confirmado pelo próprio Código da
Sisa, uma vez que a norma em causa - arto 2, § 3 - está inscrito
no capitulo I - Incidência, e as Isenções estão incluídas no capítulo II.

Deste modo, não chega a colocar-se uma questão de isenção pela
razão simples de não se verificar a incidência.

Portanto, era inaplicável ao caso o disposto no arto 15-B por se
estar perante uma situação de não incidência e não de isenção.

3. Relativamente a fracção autónoma denominada - espaço no 4,
destinado a parque de automóvel e arrecadação fechada, constante
de documento particular de 6.11.83 e que também foi usado pelo
impugnante, com autorização da vendedora, como se fosse seu dono,
a partir de 9.11.83, é preciso ter em consideração o art 18 do Cód.
da Cont. Pred. (com a redacção do DL 316/86, de 25.9)

A sentença recorrida, o impugnante e o douto parecer jurídico
junto aos autos consideram que a garagem e arrecadação fazem parte
da instalação de agregado familiar.

Acontece que mencionado espaço no 4 foi negociado em documento
diverso da fracção destinada a habitação.

Por outro lado, o conceito de habitação integrativo no mesmo edi-
fício, bloco habitacional ou logradouro foi introduzido pelo arto 18
do Cód da Cont. Pred., com a redacção do DL 316/86, de 25-9, no
respeita às despensas e garagens.
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Anteriormente não havia este conceito integrativo nem para a con-
tribuição predial nem para a sisa.

Assim, considerava-se devida a sisa relativamente à aquisição da
garagem por não haver-se como parte integrante da habitação
adquirida.

No caso sub judice, a garagem foi adquirida por documento par-
ticular datado de 6.11.83, portanto muito antes da publicação do
DL 316/86 e como a Tradição se verificou em 9.11.83, como está
provado nos autos, é devida a respectiva sisa correspondentes juros
compensatórios.

Deste modo, o arto 2, § 3, do Cód. da Sisa, acima transcrito, não
se aplica, por a garagem não estar integrada no conceito de habitação
à data da respectiva aquisição.

Por outro lado, não é aplicável a instrução da Administração fiscal
- circular 14/94, de 15-4 (fls. 109/110) - que se refere à contribuição
autárquica e à interpretação dos artos 51 e 52 do Estatuto dos Be-
neficiários fiscais (DL 215/89, de 1.7) e tem em conta situações no
âmbito da alteração do arto 18 do Cód. da Cont. Pred. pelo DL 316/86,
de 25.9 e do Cód. da Contribuição Autárquica.

Portanto, a garagem e arrecadação descrita nos autos por não preen-
cher os quesitos do § 3o acima transcrito, estando abrangido pela
norma de incidência do arto 2, § 1, no 2, do CMSISSD, pelo que
é devida a correspondente sisa e respectivos juros (compensatórios).

4. No seguimento do exposto, o recurso não merece total provimento
pelo que a sentença tem ser revogada no que respeita à garagem
e despensa.

Nestes termos, acordam em conceder, parcialmente, provimento
ao recurso, no que respeita a liquidação da sisa referente a garagem
e despensa e, em consequência, nessa parte revogar a sentença
recorrida.

São devidas custas, nos termos decididos, quer na 1a instância quer
neste Supremo Tribunal, fixando-se a procuradoria em sessenta (60%)
por cento ( na proporção do vencido).

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal — Er-
nâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição. Responsáveis. Gerência de facto exercida por
procuração.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A gerência de facto pode ser exercida através de um
procurador.

2 — O gerente representado por procurador é gerente de facto
pelo que é responsável pela dívida exequenda, preenchen-
do-se a moldura dos artos 16 e 146 do CPCI e 13o do
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DL 103/80, de 9.5, o que significa que o oponente é
parte legítima para a execução.

Recurso n.o 18.448, em que são recorrente Manuel Augusto Marques,
e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Exmo Sr. Conso DR.
Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Manuel Augusto Marques, cf 151883874, construtor civil, residente
em Casal dos Chouriços, freguesia de Alhadas, conselho da Figueira
da Foz, veio deduzir oposição à execução fiscal no 318/82, e apenas
instaurada contra a firma Ideal Figueirense - Sociedade de Manu-
tenção de Automóveis, Lda por dívida ao Centro Regional de Se-
gurança Social de Coimbra da importância de 4.678.063$20, referente
a 1977, 1978,1979,1980,1981 e Janeiro a Março de 1982, nos termos
e com fundamentos seguintes:

A execução reverteu contra o oponente por falta de bens da so-
ciedade executada.

Embora tivesse sido nomeado gerente da sociedade, nunca exerceu
de facto a gerência.

Estava desligado da sociedade a tal ponto que passou procuração
ao sócio João Cardoso para que o representasse na sociedade.

Não tendo exercido a gerência efectiva não pode ser responsa-
bilizado pelo pagamento da quantia exequenda, sendo parte ilegítima.

O digno representante da Fazenda Pública, na sua resposta, ma-
nifestou-se pela improcedência da oposição.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Coimbra julgou
a impugnação procedente por a gerência ser um direito pessoal con-
ferido pela sociedade intuitus personae e a procuração passada apenas
se pode considerar válida em relação aos actos que indica em concreto
(sacar e aceitar letras em nome da sociedade, sacar e emitir cheques),
não incluindo neles o pagamento das contribuições para a Segurança
Social.

O digno representante da Fazenda Pública interpôs recurso por
a procuração habilitar o representante do oponente a praticar vários
actos nos quais se abrangia o cumprimento das obrigações tributárias.

O Tribunal Tributário de 2a Instância, por acórdão de 26.10.93,
concedeu provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida e
julgando o oponente parte legítima na execução, por se considerar
que o oponente, embora por procuração, exerceu a gerência de facto.

O oponente, não se conformando com tal acórdão , interpôs recurso
para este Supremo Tribunal, formulando as conclusões seguintes:

1. O oponente não exerceu actos que consubstanciem gerência de
facto da Sociedade de que era gerente nominal ou nomeado.

2. O regime dos artos 16 e 146 do CPCI e do 13 do DL 108/80,
de 9.5, não se aplica ao oponente.

3. Pelo que deve ser revogado o douto acórdão recorrido, julgando
procedente a oposição e, consequentemente, ser decretada a extinção
da instância executiva contra o oponente.

Não houve contra-alegações por parte da Fazenda Pública.
O distinto Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo

Tribunal é de parecer que o recurso merece provimento por, em
face ao que linearmente decorre da matéria fáctica fixada - provan-
do-se que a gerência foi efectivamente levada a cabo por outrem,
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em representação da sociedade - ter de considerar-se ilidida a pre-
sunção judicial de que o recorrente (R), por ser gerente de direito,
exerceu a gerência de facto.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. O acórdão recorrido deu como provado a seguinte matéria de

facto:
a) Contra a Sociedade “Ideal Figueirense - Sociedade de Manu-

tenção de Automóveis, Lda, com sede no Bairro da Estação, Figueira
da Foz, foi instaurado processo de execução fiscal para a cobrança
da quantia de 467.863$ relativa a contribuições para o CRSS de Coim-
bra, referentes aos meses de Janeiro, Abril, Junho a Dezembro e
subsídio de Natal de 1977, todos os meses de 1978, 1980 e 1981,
Janeiro a Maio e Novembro e Dezembro de 1979 e Janeiro a Março
de 1982.

b) Por falta de bens penhoráveis da executada, foi ordenada a
reversão da executada contra vários sócios-gerentes dessa sociedade,
entre os quais o oponente.

c) O oponente foi citado, em 30.3.88, para os termos da execução
fiscal.

d) A petição de oposição foi apresentada em 11.4.88.
e) O oponente foi nomeado gerente da sociedade na qualidade

de sócio e gerente da sociedade executada, constituiu, pelo documento
junto a fls. 10 dos autos, seu procurador João Rodrigues Martins
Cardoso, também gerente da mesma sociedade, a quem “concedeu
poderes para o representar na qualidade de gerente da mesma so-
ciedade e em conjunto com o mandatário para os fins de sacar e
aceitar letras, em nome da referida sociedade, quer referentes a for-
necedores quer a clientes, assinando letras; para sacar, emitir e receber
cheques para descontar letras referentes a clientes da sociedade, re-
cebendo os produtos dos descontos; passar recibos e dar quitações
assinando o preciso».

g) E partir da entrega da procuração o oponente nunca mais in-
terveio pessoalmente em representação da sociedade na prática de
quaisquer actos referentes à vida da sociedade quer relativos aos seus
trabalhadores, quer relativos aos seus clientes, fornecedores, bancos
ou cumprimento de obrigações públicas.

h) João Rodrigues Cardoso era já à data da entrega da procuração
referida na alínea f) gerente designado pela sociedade e exerceu efec-
tivamente a gerência durante todo o período em que as contribuições
exequendas foram postas à cobrança, representando a sociedade em
todos os aspectos da sua actividade ou vida.

Com base nesta matéria de facto o acórdão recorrido consideram
que o oponente exercia de facto a gerência, embora através do seu
mandatário, sendo, por isso parte legítima na execução.

O oponente recorreu para este Supremo Tribunal por não ter exer-
cido actos que consubstanciassem a gerência de facto, pelo que os
actos artos 16 e 146 do CPCI e 13 do DL 103/80, de 9.5, não se
aplicam ao oponente.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso merece provimento por, à face da matéria de facto fixada,
está provado que a gerência foi efectivamente levada a cabo, por
outrem em representação da sociedade pelo que tem de ter-se por
ilidida a presunção judicial de que o recorrente (R), por ser gerente
de direito, exercera a gerência de facto.

2. Mostram os actos que o R, embora gerente de direito, entregou
uma procuração em que constituía seu procurador outro gerente da
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sociedade executada, conferindo-lhe poderes para o representar na
qualidade de gerente da mesma sociedade e em conjunto com o man-
datário para os fins de sacar e aceitar letras, em nome da referida
sociedade...

Está provado nos autos que o R., após a passagem das procurações,
não exerceu, pessoalmente, qualquer função de representação da so-
ciedade executada.

Ainda está provado nos autos que o gerente a quem foi passada
a procuração exerceu, efectivamente, a gerência durante o período
em que as contribuições exequendas foram postas à cobrança, re-
presentando a sociedade em todos os aspectos da sua actividade ou
vida.

A questão a decidir consiste em saber se a sociedade executada
foi apenas gerida pelo mandatário ou se essa gerência também podia
ser imputada ao R.

Pelo teor da procuração - ver supra no 1, alínea f) - verifica-se
que havia actos que tinham de ser assinados por mais de um gerente.
É por isso que na procuração se diz ” em conjunto com o mandatário»
e, «em nome da mesma sociedade», isto é, seria necessário para obrigar
a sociedade, a intervenção de mais de um gerente. Sendo assim,não
pode chegar-se à conclusão de que o mandatário era a única pessoa
que geria a sociedade - “representando a sociedade” - por tal só-
cio-gerente actuar em seu nome e em representação do R. Funciona
por si e em representação do R.

É esse o sentido que se tem de dar à procuração quando refere
concretamente actos de gerência que o procurador podia realizar em
representação do mandante - “... para a representar na qualidade
de gerente da mesma sociedade e em conjunto com o mandatário
para os fins de sacar e aceitar letras, em nome da referida sociedade...»
(- ver supra no 1, alínea f) - os actos de gerência, tais como assinar
e sacar letras; sacar emitir e receber cheques, descontar letras; receber
os produtos dos descontos, passar recibos e em quitações, assinando
o preciso.

Estes actos revelam o exercício da gerência de facto. São mani-
festações de tal situação.

“A representação é uma das formas jurídicas através das quais
se realiza a colaboração dos negócios de outrem... O representante
empresta ao representado, exercitando-o por ele, o seu poder de va-
lidação, isto é, de determinação de vontade... A actividade jurídica
pessoal de cada um tem, pela força das coisas, certos limites materiais
intransponíveis: ninguém pode estar, ao mesmo tempo, em diversos
lugares ou considerar e resolver ao mesmo tempo diversos negócios...
A representação voluntária permitir-nos-á concluir ao mesmo tempo
negócios jurídicos vários; e até negócios jurídicos em diferentes lu-
gares, conferindo-nos assim, como tem sido notado, uma espécie de
dom de ubiquidade...»: Manuel Andrade, Teoria Geral da Relação
Jurídica, vol. II, Coimbra, Almedina, 1960, p. 289/90; cf. Rui Alarcão,
Representações, no BMJ. 138, p.75/79 e 103 e segs.; Carlos Alberto
Mota Pinto, Teoria Geral de Relação Jurídica, Coimbra Editora, 1976,
p. 410 e segs; Heirich Ewald Herster, A parte geral do Código Civil
Português. Teoria Geral do Direito Civil - Coimbra, Almedina, 1992,
p. 475 e segs.

Sendo assim, tem de considerar-sae que o R. exercia, embora através
de procurador, a gerência de facto, durante o período a que respeita
a dívida exequenda.
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Os actos referidos na procuração e que foram praticados pelo outro
sócio-gerente não podem deixar de considerar-se como actos reve-
ladores da gerência de facto que tem relevância na espera jurídica
do mandante.

Não se levanta qualquer questão quanto à gerência de direito ou
nominal, por isso, o R. cumulava a gerência de direito com a gerência
de facto.

Deste modo, preenchia-se a moldura dos artos 16 e 146 do CPCI
e 13 do DL 103/80, de 9.5.

4. A existência da procuração não afasta a responsabilidade do
R. - passar ao sócio-gerente João Rodrigues Martins Cardoso com
poderes de gerência (como declarara no requerimento de fls 7) -
no que respeita gerência da sociedade (v. artos 258 e 262 do CC -
cfr. arto 252 do Código das Sociedades Comerciais) relativamente
às acções ou omissões do representante, cfr. Carlos Alberto da Mota
Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra Editora, 1976, p.
205/206).

Por outro lado, a procuração tinha por escopo conceder poderes
ao mandatário de forma ao mandante ser representado na gerência
da sociedade e para praticar certos actos, alguns concretamente enu-
merados na procuração.

Os actos praticados pelo mandatário produziam efeitos na esfera
jurídica do mandante.

Daí que o representado referindo pelos actos e omissão praticados
pelo procurador - cfr. artos 165, 500 e 800 do CC.

Deste modo, o R. não pode deixar de considerar-se responsável
pela dívida exequenda durante o período em que foi exercida a ge-
rência de facto, embora exercido através de procuração, satisfazen-
do-se o conteúdo dos actos 16 e 146 do CPCI e 13 do DL 103/80,
de 9.5, o que significa que o R. é parte legítima para a execução.

5. Em face do exposto, o acórdão recorrido não merece censura
pelo que é de manter.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se o acórdão recorrido.

São devidas custas, fixando-se a procuradoria em sessenta (60 %)
por cento.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal — Er-
nâni Marques da Silva Figueiredo — José de Jesus Costa (vencido,
fundamentalmente pela circunstância de a matéria de facto provada
nas instâncias apontar no sentido de que o oponente não foi gerente
de facto da sociedade executada. A circunstância de o oponente ter
constituído mandatário - um outro, gerente de direito e de facto para
que a prática de actos relativos à qualidade de gerente de direito
do oponente não significa que este se tenha constituído como gerente
de facto). — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal - Graduação de créditos - Art.o 868 n.o 4
do C.P. Civil - Princípio do cominatório - condenação de
preceito.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Dispondo o art.o 868o do C.P. Civil, que “haver-se-á como
reconhecidos os créditos que não forem impugnados”,
é dispensada a sua verificação, devendo os mesmos, em
princípio, ser graduados, aplicando-se aí, assim, o cha-
mado princípio do cominatório pleno ou da condenação
de preceito - art.o 784 do mesmo diploma.

2 — Tal aplicação não é, todavia, absoluta, exceptuando-se
nomeadamente o caso da extemporaneidade da recla-
mação.

3 — Aí, a petição pode ser, desde logo, liminarmente inde-
ferida, mas o indeferimento deve igualmente ter lugar,
após a citação e à míngua de contestação ou impug-
nação - dito art.o 784.

4 — Pelo que, não impugnado o crédito reclamado e admitido,
deve a reclamação, ainda assim, ser indeferida se
extemporânea.

Recurso n.o 18.473, em que são Recorrente o Banco Borges & Irmão,
SA e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exm.o
Cons.o Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pelo Banco Borges
e Irmão, SA, da sentença do TT de 1a Instância de Lisboa, 2o Juízo,
proferida em 27.4.94, na medida em que julgou não verificado o crédito
hipotecário por aquele reclamado - al. b) do probatório.

Fundamentou-se a decisão, no entendimento de que, «em contraste
com a doutrina dominante», «a circunstância de um crédito reclamado
não ter sido impugnado (cfr. BMJ n.o 41 pág. 291), ou de a impugnação
não ter sido objecto de resposta, não é, por isso, bastante para que
seja reconhecido judicialmente», uma vez que «como resulta do dis-
posto no artigo 334 do CPT (e do velho artigo 230 do CPCI), na
reclamação de créditos que corra termos nos tribunais tributários,
«só é admissível prova documental», e sabe-se que os factos «para
cuja prova se exija documento escrito» não podem ser considerados
«confessados (artigo 485, alínea d) do CPC), nem «podem consi-
derar-se admitidos por acordo» (artigo 490 n.o 1 do CPC)», pelo
que «assim sendo, não está o juiz inibido de, no momento de proferir
sentença, excluir alguns dos créditos liminarmente admitidos, ainda
que não impugnados ou julgar verificados créditos a cuja impugnação
não foi dada resposta».

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1a Reclamou o seu crédito, garantido por hipoteca - registada - e

por penhora, no respectivo apenso;
2a Essa reclamação não sofreu qualquer impugnação de quem quer

que fosse;
3a O CPCI mandava, como hoje o CPCI, respectivamente, nos

artigos 230 e 334, observar, na fase de reclamação de créditos. a
lei de processo civil;

4a O n.o 4 do artigo 868 do CPC reza que «haver-se-á como re-
conhecidos os créditos que não forem impugnados»;

5a Daí, face à clareza e inequivocidade da letra da lei, parece surgir
como incontroverso que se impunha, na sentença recorrida, haver-se



766

como reconhecido - por ausência de reclamação - o crédito reclamado
pelo ora recorrente, graduando-o, no lugar que lhe compete;

6a Decidindo de forma diversa e não reconhecendo tal crédito não
impugnado, repete-se -, a decisão sob recurso violou, designadamente,
as normas contidas nos artigos 230 do CPCI, 864 - 4 do CPC e 9
do Código Civil».

E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pelo acerto da de-
cisão, uma vez que, na reclamação de créditos regulada pelo CPT,
só é admissivel prova documental - art.o 334 -, sendo a caducidade
de conhecimento oficioso e tendo o crédito do Banco Borges & Irmão
sido reclamado, «depois de decorrido o prazo de 10 dias do art.o
226, alínea a) do CPCI, pelo que havia caducado o respectivo direito
de reclamação».

O Exm.o magistrado do M.P. emitiu o seguinte parecer:
«O art.o 334 do CPT (como o corpo do art.o 230 do CPCI) dispõe

que “na reclamação de créditos observar-se-ao as disposições do Có-
digo de Processo Civil, mas só é admissível prova documental”. Esta
norma remete explicitamente para, entre outras, a do art.o 868 do
C.P. civil, cujo n.o 4 dispõe “haver-se-ão como reconhecidos os créditos
que não foram impugnados”.

Sendo assim, e não havendo (como não há) norma que permita
ao juiz, neste caso, conhecer oficiosamente da extemporaneidade da
reclamação de um crédito, e não tendo o crédito do Recorrente sido
impugnado, haveria ele de ter sido reconhecido.

(Cfr., neste sentido, A.J. Sousa e J.S. Paixão, CPT Comentado e
Anotado, 1a edição, p. 680).

Como assim, a sentença não pode manter-se, na parte recorrida,
pelo que o recurso merece provimento».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual e com interesse vem apurado que:
«a) A Caixa Geral de Depósitos fez instaurar neste juízo e nesta

Secção a execução n.o 405/83 contra a Sociedade Comercial de Resinas,
SARL, para cobrança coerciva de dívida no montante de 33.000.000$00
de capital, acrescido de juros de 16.412.879$00, até à data de 30
de Novembro de 1982, e 13.561$64, por dia, de juros vincendos, a
partir de 1 de Dezembro de 1982, até à data do pagamento.

b) Nessa execução, por auto de 15 de Outubro de 1985, para pa-
gamento da dívida mencionada em a), foram penhorados os seguintes
bens:

b1) Prédio misto em Portelinha, limites dos Pisões, freguesia de
Caxarias inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Caxarias
sob o artigo n.o 493 e na matriz predial rústica da freguesia de Leiça,
sob o artigo n.o 6.476;

b2) Um veículo automóvel pesado de mercadorias, de marca
MAN-Diesel, modelo 8.168, com a matrícula EH-84-34;

b3) «Um conjunto de máquinas destinadas à industria de produtos
resinosos», com a «composição» descrita a fls. 54 dos autos de
execução;

b4) «Cerca de 700 bidões de 200 litros, para sucata»;
c) A penhora do prédio referido em b1) foi registada em 2 de

Novembro de 1985, para garantia da quantia exequenda de
49.412.879$00;

d) O veículo referido em b2) foi vendido, mediante arrematação,
em 19 de Fevereiro de 1986;

e) O prédio referido em b1) e os bens referidos em b3) e b4)
foram vendidos, mediante arrematação, em 19 de Março de 1986 ...;
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h) .... Por escritura de 7 de Janeiro de 1983, lavrada no 15o Cartório
Notarial de Lisboa, a fls. 89 verso a 92 verso do livro 336-C, a ora
executada constituiu hipoteca a favor do reclamante Banco Borges
&Irmão sobre o prédio referido em b1), para garantia do empréstimo
até 60.000.000$00 e respectivos juros à taxa de 26%, acrescida de
2 % em caso de mora;

i) Tal hipoteca veio a ser definitivamente registada em 1 de Março
de 1983, para garantia do capital de 60.000.000.$00, e do juro anula
de 26%, acrescido de 2% em caso de mora, e despesas de
6.000.000$00 tudo no montante máximo de capital e acessórios de
116.400.000$00;

j) Em 16 de Dezembro de 1982, a ora executada constituiu «penhor
mercantil» a favor do Banco Borges & Irmão sobre os bens referidos
em b2) e b3) ...;

m) .... A reclamação do Banco Borges de Irmão deu entrada em
7 de Maio de 1986 ...;

q) .... O reclamante Banco Borges de Irmão deu à reclamação
as «livranças de fls. 31 e seguintes» ...

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se, admitido um crédito ao con-

curso, nos termos dos arts.o 865o e segts. do C.P.Civil, e não sendo
impugnado, ele deve ou não ser graduado.

A sentença recorrida decidiu-se pela negativa, uma vez que na
reclamação de créditos só é admissível prova documental - artos. 334
do CPT e 230 do CPCI - e os factos «para cuja prova se exija documento
escrito não podem ser considerados confessados» - art.o 485 al. d)
do dito Código -, nem podem considerar-se admitidos por acordo -
art.o 490 n.o 1 do mesmo diploma.

Mas se a conclusão é exacta, não o é a sua fundamentação.
Dispõe o art.o 868 n.o 4 do C.P.Civil que «haver-se-ão como re-

conhecidos os créditos que não forem impugnados».
Estabelece-se, aí, o chamado cominatório pleno ou condenação

de preceito: a falta de impugnação traduz não só confissão dos factos
como admissão do direito.

E tal condenação não deixa de ter lugar no caso do dito art.o
485 al. d) - factos cuja prova tenha de ser feita por documento es-
crito - uma vez que o art.o 784 n.o 1 deixa de fora aquela alínea
cfr. Manuel Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, pag.
365, nota 1.

Assim, e em princípio, a falta de impugnação dos créditos recla-
mados e admitidos ao concurso dispensa a sua verificação, levando
à respectiva graduação.

Cfr. Eurico Lopes Cardoso, Manual da Acção Executiva, 3a Ed.,
pág. 480; Jacinto Rodrigues Bastos, Notas ao Código de Processo
Civil, vol. IV pag. 103, Anselmo de Castro, A Acção Executiva, Sin-
gular, Comum e Especial, 3a ed., pag. 269; e Alfredo Sousa e J. Paixão,
CPT, Anotado, pag. 680.

Tal princípio do cominatório pleno comporta, porém, excepções
e uma delas é precisamente a da extemporaneidade da petição.

Como escrevem Antunes Varela e outros, Manual de Processo Civil,
2a edição, pág. 737/8:

«A forma defeituosa como o indeferimento liminar aparecia inscrito
no texto do artigo 784 do Código de 1989 poderia dar a falsa impressão
de que a petição só seria indeferida, com base na sua ineptidão ou
outros vícios análogos, na hipótese de o réu não ter contestado. E



25

768

a conclusão parecia, à primeira vista, reforçada com a circunstância
de o artigo 783 referir a ideia de que, à entrega e distribuição da
petição, se haveria de seguir necessariamente o despacho de citação
do réu.

Destacando, porém, a hipótese do indeferimento liminar da petição
para o n.o 1 do artigo 784o, antes da previsão da falta de contestação,
que vem contemplada no n.o 2 da mesma disposição, o Código de
1961 tornou bem clara a ideia de que a petição pode ser liminarmente
indeferida, logo que chega às mãos do juiz - antes, por conseguinte,
de ser ordenada a citação do réu».

O que significa que o juiz pode (e deve) indeferir a petição li-
minarmente, ainda que não por “inconcludência manifesta” da pre-
tensão - art.o 784 n.o 1 -, mas também, em lugar da condenação
de preceito -, à míngua da contestação ou impugnação, ainda que
só em determinados casos previstos na lei.

A alteração de 1961 não teve, pois, em vista impedir o indeferimento
da petição, uma vez já citado o réu, mas tornar clara tal possibilidade,
antes de ser ordenada a citação, não a prejudicando todavia pos-
teriormente, dada a revelia do réu.

A condenação de preceito não tem, pois, lugar, nomeadamente,
«se a acção for extemporânea» - cfr. Manuel de Andrade, local citado,
com a anuência de Antunes Varela, pág. 739, nota 1.

E nem em contrário se diga que as apontadas normas dizem respeito
ao processo sumário de declaração, que não à convocação dos credores
e verificação dos créditos» - art.o 864 do C.P. Civil e 226 do CPCI.

É que, desde logo, nos termos do art.o 801 daquele primeiro diploma
«são subsidiariamente aplicáveis ao processo de execução as dispo-
sições que regulam o processo de declaração».

E depois, considerando a lei apenas duas modalidades de comi-
natório - pleno e semipleno (cfr. artos. 480 e 484 do mesmo código),
é aquele, sem dúvida, o consagrado pela expressão «haver-se-ão como
reconhecidos», do seu art.o 868 n.o 4, como a própria redacção do
preceito logo inculca.

Ora, tendo a arrematação tido lugar em 19.3.86 - al. e) do probatório -,
só em 7 de Maio seguinte, o Banco Borges & Irmão apresentou
a reclamação do seu crédito hipotecário, sendo o respectivo prazo
de dez dias - art.o 226 al. a) CPCI -, pelo que ela é manifestamente
intempestiva.

Termos em que se acorda, com a presente fundamentação, negar
provimento ao recurso, confirmando-se a decisão recorrida, indo, to-
davia, indeferida a predita reclamação.

Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.

Lisboa, 15 de Março de 1995 — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira
Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Graduação de créditos. Hipoteca. Privilégio
imobiliário. Penhora.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — A preferência resultante da penhora cede perante o pri-
vilégio imobiliário por contribuição predial, do art. 744o/1
do CCivil, e também perante hipoteca anteriormente
registada.

2 — Os créditos garantidos por esta serão de graduar depois
dos referidos como privilegiados.

Recurso no 18 613. Recorrente: Caixa Económica Montepio Geral;
Recorrido: Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Ernâni
Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Económica Montepio Geral (actual designação da Caixa
Económica de Lisboa, anexa ao Montepio Geral), reclamante na exe-
cução movida a Actimóvel Lda e, por reversão, a Abdul Sattar Mussa,
inconformada com a respectiva sentença de verificação e graduação
de créditos, da mesma recorreu, concluindo a sustentar que o crédito
exequendo, porque apenas goza da preferência resultantes da penhora,
deve ser graduado só depois do crédito da Rte, que goza da garantia
da hipoteca, contrariamente ao decidido.

Teria a sentença recorrida, ao graduar o crédito exequendo antes
do crédito da Rte interpretado erradamente o art. 822o do CCivil
e violado o art. 686o do mesmo diploma.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso merece provimento,
na medida em que o crédito da Rte deve ser graduado logo a seguir
ao do Estado por contribuição predial por todos os outros do concurso
cederam perante a hipoteca, inclusive os exequendos, do Estado, que
apenas gozam da preferência resultante da penhora.

Cumpre apreciar.
Nos autos, foi penhorada a fracção autónoma, designadamente pela

letra D, 1o andar, esquerdo, do prédio inscrito na Conservatória do
Registo Predial de Vila Franca de Xira no no 28 028 do Livro B-82.

O referido prédio foi vendido na execução através de negociação
particular.

Os créditos exequendos da Fa Na, são derivados de impostos de
compensação, contribuição industrial grupo B, Imposto de transacções
e contribuições ao Instituto de Produtos Florestais, dos ano de 1981,
1982, 1983 e 1979.

Reclamaram créditos, que foram admitidos, não impugnados e ve-
rificados na sentença recorrida:

- A Fa Na, por contribuição predial de 1986, no montante de
1 750$00 e juros de mora, relativa à fracção penhorada;

- Marques Pinto (Madeiras), La, exequente noutro processo, por
obrigações cambiárias da responsabilidade do executado revertido,
garantidos por penhora sobre a dita fracção, com registo definitivo,
a favor da exequente, no valor de 1 009 029$70;

- a Rte, por mútuo, garantido por hipoteca, registada a favor da
reclamante, registada na referida Conservatória, pela inscrição 29 423,
do livro C-62.

Neste conspecto, a preferência concedida pela sentença recorrida,
indiscricionadamente, aos créditos exequendos da Fa Na não é de
manter face ao crédito da Rte, garantido pela hipoteca, porquanto
esta garantia confere ao credor hipotecário “preferência sobre os de-
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mais credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade
de registo” - art. 686o do CCivil.

Dos demais credores (exequente e reclamante Fa Na e reclamante
Marques Pinto, Lda,) só a Fa Na goza de privilégio imobiliário pela
contribuição predial reclamada, nos termos do art. 744o do CC, que
lhe assegura prioridade, mas não pelos restantes créditos, apenas ga-
rantidos pela penhora, como é reconhecido na decisão sob recurso
em relação a eles e ao crédito reclamado pela Marques Pinto, Lda.

Ora, a preferência resultante da penhora cede perante a garantia
real, como a hipoteca, anteriormente registada, nos termos da parte
final do art. 822o/1 do CC -Cf. art. 2o, alins. h) e n) do CRegisto
Predial.

E os créditos garantidos por penhoras (o exequendo e o da Marques
Pinto, Lda) graduam-se entre si de acordo com a prioridade dos re-
gistos das respectivas penhoras.

Todavia, para que se chegue à decisão final necessário é ampliar
na 1a instância a matéria de facto no que respeita aos elementos
temporais que àquela relação de anterioridade-posteridade respeitam,
uma vez que esses dados não constam da decisão recorrida, o que
se mandará fazer nos termos dos arts. 729o/3 e 730o/1 do CPCivil.

Assim, em atenção ao regime jurídico fixado, voltam os autos à
1a instância para que complete a decisão de facto com os referidos
elementos e se proceda à reforma da graduação de acordo com eles
e dentro do sentido jurídico exposto.

Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
sentença recorrida, ordenando-se a baixa do processo ao tribunal re-
corrido para os fins que vão consignados.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo (relator) — Abílio Madeira Bordalo — José Jesus Costa. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Dever de acatamento das decisões proferidas em via de recurso.
Incumprimento e suas consequências processuais.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Sobre os juízes impende o dever de acatamento das de-
cisões proferidas, em via de recurso, por tribunais
superiores.

2 — Lavrada sentença em que foi ofendido o caso julgado
e iludido aquele dever, impõe-se o conhecimento de um
tal vício, determinante de revogação da dita sentença.
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Recurso n.o 18.618, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrida a Fábrica de Fiação e Tecidos de Delães, SARL e de que
foi Relator o Exm.o Cons.o Dr. Mendes Pimentel.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença proferida pelo M.o Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Braga a fls. 57o e v.o, julgando procedente
a impugnação deduzida por Fábrica de Fiação e Tecidos de Delães,
S.A.R.L., vem até nós a Fazenda Pública, extraindo da sua alegação
de recurso as seguintes conclusões:

- está provado que nos custos do exercício de 1981 foram reper-
cutidos custos dos exercícios anteriores, cujos efeitos seriam enqua-
dráveis nos ns.o 3 e 4 do art.o 26o do Código da Contribuição Industrial,
tendo feito a douta sentença recorrida uma interpretação errada desse
preceito, bem como dos artigos 22o e 23o do mesmo diploma;

- está também provado que o acto tributário em causa não carecia
de fundamentação, uma vez que esta decorre claramente da lei.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, sendo o
Exm.o PGA de parecer que a instância não acatou o acórdão desta
Secção de fls. 48-50 v.o, transitado, onde se determina a ampliação
da matéria de facto. Ante esta violação de caso julgado, aquele distinto
magistrado entende que “se deverá revogar a decisão recorrida e
ordenar a baixa do processo a fim de ser dado cumprimento integral
ao ordenado”.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
- Na sentença recorrida exarou-se que “está provado:
Na declaração modelo 2 de contribuição industrial do dito exercício,

a impugnante apresentou como custos de exercícios anteriores os dis-
criminados na demonstração de fls. 15, aqui dada por reproduzida;

- A administração fiscal deduziu a essa verba (3274173$00) uma
outra (1480278$00) de proveitos de exercícios anteriores e acresceu
a diferença (1793898$00) ao lucro tributável desse exercício de 1981,
sem qualquer justificação, radicando a liquidação em causa neste
procedimento”.

Esta a factualidade disponível.
Ora, no acórdão de fls. 48-50 v.o determinou-se que “o tribunal

de 1a Instância terá, pois, de ampliar a matéria de facto, averiguando
e concretizando expressamente quais as referidas verbas ou custos
— ou seja, o predito conteúdo de acto tributário —, em ordem a
poder então concluir-se se constituem, ou não, custos do exercício
de 1981, de acordo com o referido princípio da especialidade dos
exercícios”.

Nesta conformidade, aí se concedeu provimento ao recurso da Fa-
zenda Pública, “revogando-se a sentença recorrida para ampliação
da matéria de facto, nos preditos termos — artigos 729o e 730o do
C.P. Civil”.

Sucede que, apesar de nesse mesmo acórdão se sublinhar que,
por numerosas vezes, este S.T.A. tem considerado inoperante ou ir-
relevante a pura remissão para informações em substituição do jul-
gamento e especificação da matéria fáctica, o M.o Juiz “a quo” re-
correu, de novo, a esse expediente no item primeiro do probatório.

Constata-se, assim, como bem realça o Exm.o magistrado do Mi-
nistério Público que “o Meritíssimo Juiz não obedeceu ao ordenado,
uma vez que, para além de continuar a utilizar uma remissão em
substituição da especificação da matéria fáctica a ela correspondente,
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não inclui na douta sentença recorrida a ordenada indicação expressa
das verbas e custos referidos”.

É sabido que toda a decisão, quando passada ou transitada em
julgado, tem força obrigatória dentro do processo e, se tiver recaído
sobre a relação material controvertida, fica também com essa im-
peratividade fora dele (cfr. artigos 671o, 672o e 677o do Código de
Processo Civil).

Por outro lado, sobre os juízes impende «o dever de acatamento
das decisões proferidas em via de recurso por tribunais superio-
res» — artigo 3o, n.o 2, in fine, da Lei n.o 38/87, de 23 de Dezembro.

Como assim, in casu, o M.o Juiz do Tribunal Tributário de Braga
estava obrigado a respeitar e a agir em conformidade com o acórdão
de fls. 48-50 v.o, transitado em julgado.

Sucede, porém, como já dito, que do confronto da sentença ora
sob censura com essa mesma decisão superior proferida em via de
recurso resulta que a instância não executou o que determinado lhe
fora.

Destarte, mostra-se ofendido o caso julgado e postergado o falado
dever funcional.

Termos em que se acorda em revogar a sentença recorrida, a sub-
stituir por outra em que se observe estritamente o ordenado no so-
bredito aresto desta Secção, assim se provendo o recurso.

Sem custas.
Tendo em mente o estatuído nos artigos 81o e 82o da Lei n.o 21/85,

de 30/VII, determina-se o envio de certidão deste acórdão ao Conselho
Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, após trânsito.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle — Domingos
Brandão de Pinho. — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Contribuição Industrial. Reintegração de viaturas ligeiras.

Doutrina que dimana da decisão:

As reintegrações de viaturas ligeiras são reguladas pelo arto
37, alínea f), do Cód. da Cont. Ind. e Portaria 737/81,
de 29.8 — Tabela II, Divisão I, grupo 4, 9-2.

Recurso no 18.635 em que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
Ramiro Gonçalves & Companhia Lda e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Dr. Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Ramiro Gonçalves, & Ca, Lda, contribuinte no 500267784, com sede
na Rua Conde de Margarida, 588, freguesia de Creixomil, concelho
de Guimarães, colectada em contribuição industrial, grupo A, pela
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actividade de “Comércio por grosso de fios têxteis e linhas 610710,
da CAE, veio impugnar a liquidação da contribuição industrial, relativa
ao ano de 1984, do montante de 142.037$, por não ter considerado
como custo, as reintegrações efectuadas sobre viaturas ligeiras na parte
que exceda, segundo critério da Direcção de Finanças do Distrito
de Braga, não tendo sido infringido o arto 37 do Cód. de Cont. Ind.
(CCI).

Só foram contabilizadas, por viatura, as quantias de 220.000$.
A Portaria 737/81, de 29.8, estabeleceu normas e taxas das rein-

tegrações e amortizações.
O DL 128/82, de 23.4, no arto 23, alínea f), condiciona a amortização

e reintegração a incidência de 1.100 contos e o DL 115-E/85, de
14.4, para 1.500.000$.

Assim, há a anular a importância de 67.153$.
O Digno representante da Fazenda Pública não respondeu à matéria

da impugnação.
O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Braga julgou

a impugnação procedente por a impugnante ter direito ao uso da
taxa de 20 %.

O representante da Fazenda Pública, não se conformando com
a sentença proferida, interpôs recurso para este Supremo Tribunal,
formulando as conclusões seguintes:

1) O custo fiscal da reintegração considerado pela impugnante na
formação do lucro tributável do exercício de 1986 está excessivo pelo
valor de 142.037$, valor este que sendo efectivo lucro tributável, é
incidente de contribuição industrial e imposto extraordinário sobre
lucros.

2) Refere a alínea f) do arto 37 do CCI, aditado pelo DL 128/82,
de 23.4, que não se consideram custas ou perdas do exercício de
reintegração das viaturas ligeiras de passageiros, na parte correspon-
dente ao valor que excede 1500 contos por cada um deles.

3) Ora, no caso sub judice, impugnante efectuou uma reintegração
do exercício no valor global de 440.000$, sobre duas viaturas cujos
valores de aquisição haviam sido, respectivamente, de 3.482.474$ e
de 1.624.000$; assim, deveria ter sido acrescido no quadro de 18 da
declaração m/12 da contribuição industrial, parte do valor da viatura
que excede os 1500 contos que pode ser, nos termos legais, aceite
como custo fiscal. Os cálculos efectuados e que permitem confirmar
o alegado constam da informação de fls. 15 a 17, que se dá por
reproduzida.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso não merece provimento por a taxa de 20% incidir sobre
o valor 1.500 contos, por isso, não há excesso de reintegração con-
siderado pela Administração fiscal.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) No mapa de reintegração e amortização do exercício de 1984,

a impugnação, além do mais, inscreveu os valores de 3.482.474$ e
1.624.00$, como sendo a aquisição dos automóveis ligeiros do seu
imobilizado corpóreo de matricula TN-81-57 e JJ-33-47, respectiva-
mente, 1984, como ano de aquisição e de início de utilização deles,
20 % como taxa de reintegração para ambos e 220.000$ como valor
desta para ambos;
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A Administração fiscal ateve-se apenas aos ditos valores de aqui-
sição e reintegração, desprezando o da taxa indicada, e conclui-se
haver excesso de reintegração, procedendo à liquidação em causa.

2. Mostram aos autos que a questão a decidir consiste na aplicação
da taxa de amortização dos veículos de — 20 % — Portaria 737/81,
de 29.8 — Tabela II, Divisão I — Grupo 4, 9 e 2.

Os veículos adquiridos tinham valor de 3.482.474$ e 1.624.00$.
Nos termos do arto 37, alínea f), do CCI (redacção do DL 128/82,

de 23.4) não são considerados custos as reintegrações de viaturas
de passageiros na parte correspondente ao valor que exceda 1.500
contos por cada uma delas (podendo ser aplicável ao exercício de
1984, em certas condições o valor de 1.500.000$ nos termos do DL
115-E/85, desde que os veículos tenham sido adquiridos em 1984).

Quanto a tudo isto não há divergência.
Esta só surge quanto à forma do cálculo das reintegrações.
A Administração fiscal obtém a taxa do seguinte modo: faz uma

proporção entre 20 % da cada viatura — 1.100.00$×20 % — 220.000$,
referente ao ano da aquisição; depois dividia-se 220.000$ pelo preço
do veículo e assim obtinha-se a taxa a aplicar, respectivamente, 6,317 %
e 13,548 %, fazendo o cálculo a 1.500.000$, alcançava-se os valores
de 94.761$ e 203.202$, respectivamente, os quais abatidos ao produto
das mesmas taxas ao preço da aquisição — 220.000$ — resulta o ex-
cesso, efectivamente de 125.239$ e 16.798$ ou o total de 142.037$
(v. Port. 737/81-nos 2 e 7)

Porém, a lei (arto 37, alínea f), de CCI e da Portaria 737/81, Tabela
II, Divisão I, grupo 4, 9 e 2) determina que as reintegrações são
da taxa de 20% sobre o valor de 1.100.00$ o que dá para cada veículo
o valor de 220.000$ ou seja o total de 440.000$, valor com que a
impugnante operou (arts. 661 e 713, no2, do CPC).

São estes os custos que o impugnante tem direito, pelo que dá
lugar à anulação da quantia pedida — 67.153$ — de contribuição
industrial e imposto extraordinário sobre lucros incidentes sobre a
quantia indevidamente adicionada — 142.037$.

3. Em face do exposto, as conclusões alinhadas pelo recorrente
não alcançam êxito.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso.
Não sendo devidas custas ( arto 3o da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal — Er-
nâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Embargos de terceiro. Levantamento da penhora. Falência.
Remessa dos autos ao tribunal comum onde a mesma foi
decretada.
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Doutrina que dimana da decisão:

Constando do processo de embargos de terceiro o levantamento
da penhora a que os mesmos foram opostos, bem como
o decretamento da falência da executada, devem os autos
ser remetidos ao tribunal judicial do processo falimentar,
para fins de apensação prevista nos artos 264o, 2, e 265o,
2, do Código de Processo Tributário.

RECURSO No 18.637 em que é recorrente o Ministério Público e
recorridos Armando João Pereira Rodrigues e mulher e de que
foi relator o Exmo Sr. Conso Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformado com a sentença do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Aveiro que julgou procedentes os embargos de terceiro
deduzidos por Armando João Pereira Rodrigues e mulher, Armanda
de Oliveira Vitória, residentes na Urbanização Plenicoop, no123, em
Ílhavo, contra a penhora de bem imóvel urbano efectuado na execução
fiscal 0108-92/800013.1 instaurada na 1a Repartição de Finanças de
Ílhavo, dela recorre o Ministério Público, extraindo da atinente ale-
gação as seguintes conclusões:

- O contrato-promessa de compra e venda não constitui fundamento
de embargos da terceiro, pois o promissário apenas detém uma posse
precária e não posse real efectiva;

- Os embargantes gozam, apenas, de um direito de retenção (arto

755o, 1, f/, do C.C.);
- A penhora não provoca qualquer lesão à posse que os embargantes

terão em termos desse direito real;
- Deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se a sentença

ora em crise.
Sem contra-alegação e após despacho de sustentação, subiram os

autos a este Supremo, vindo o Exmo Procurador-Geral-Adjunto a
promover a remessa dos autos à Comarca de Aveiro para apensação
ao processo de falência no 250/93 - 1o Juízo - ofício de fls. 56 e
arto 264o, 2, do C.P.T.

Dado conhecimento aos embargantes da parte final do sobredito
ofício e daquela promoção, nada disseram.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Como decorre do ofício de fls. 56, emanado da Repartição de Fi-

nanças de Ílhavo, o processo executivo fiscal onde se realizou a pe-
nhora a que estes embargos foram opostos já terá sido remetido ao
Tribunal Judicial de Aveiro para apensação ao da falência no 250/93.

Sendo o presente processo dependente da dita execução fiscal, tem,
necessariamente, de seguir aquele mesmo caminho, por isso que, em
deferimento da referida douta promoção do Ministério Público, se
ordena a sua remessa ao 1o Juízo da Comarca de Aveiro, do que
se dará conhecimento ao Tribunal Tributário de 1a Instância da mesma
cidade.

Sem custas.

Lisboa, 15/III/1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel — Carlos Al-
berto Pereira Gouveia Horta do Valle — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Fundamento. Matéria de facto. Incom-
petência do STA.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — No concernente aos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância a competência do tribunal su-
perior é determinada em função do fundamento do re-
curso respeitar “exclusivamente” a matéria de direito, ou
não.

2 — E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria
controvertida levada às conclusões da alegação do re-
curso, pois é precisamente na divergência em relação ao
decidido que o recurso encontra o seu fundamento.

3 — Por conseguinte, incluída questão de facto no objecto
do recurso, o fundamento deste não radica só no campo
do direito, pelo que caberá ao Tribunal Tributário de
2a Instância, e não ao Supremo Tribunal Administrativo,
conhecer de um tal recurso (artos 21o, 4, 32o, 1, b), e
41o, 1, a), do ETAF, e arto 167o do CPT).

Recurso no 18827. Recorrente: Luís Francisco Santinho Maximino;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Cons Dr Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Luís Francisco Santinho Maximino, devidamente identificado nos
autos, recorre da sentença do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (2o Juízo), de 22 de Junho de 1994, proferida
na oposição à execução fiscal a correr termos, sob o no 1.829/85,
pela Repartição de Finanças de Algueirão-Mem Martins, e que, jul-
gando verificada a “excepção da indoneidade do meio processual usa-
do”, decidiu “absolver a Fazenda Pública da instância” e “ordenar
o prosseguimento da execução contra o . . . oponente”.

Na sua alegação, formula o Recorrente as conclusões que aqui
se dão por reproduzidas e que em parte vão transcritas:

- “a sentença proferida é injusta e ilegal ao não aplicar o direito
aos factos provados;

- efectivamente, constata-se dos autos que o ora Agravante tomou
conhecimento da execução fiscal em 6.4.93, quando foi citado para
pagar a quantia exequenda ou deduzir oposição;

- anteriormente a tal data nenhuma citação ou notificação havia
recebido;

- é que o mesmo e o seu cônjuge eram emigrantes em França,
sendo conhecida na Repartição de Finanças a sua residência, pelo
que para aí poderiam e deveriam enviar qualquer citação ou no-
tificação;

- o agravante não constituiu mandatário quer para receber citações
ou notificações quer para deduzir qualquer impugnação judicial ou
outra;
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- pelo que tudo ocorreu à sua revalia e sem o seu conhecimento
e, mais do que isso, sem poderes para tal;

- a execução fiscal refere-se a imposto de mais-valia instaurado
no ano de 1983;

- só cerca de 10 anos depois é que o Agravante vem a ser citado;
- verificando-se assim a caducidade do direito à liquidação do im-

posto dado que e, nos termos do arto 28o do Código de Mais-Valias
tal teria de ocorrer no prazo de 5 anos a contar de 9 de Setembro
de 1983 . . . ;

- pelo exposto, deverá a sentença ser revogada e substituída por
outra que julgue a oposição procedente por provada quanto à ca-
ducidade, declarando-se ainda a ilegalidade da liquidação efectuada
com as consequências legais . . .”.

Não houve contra-alegação.
O Exmo Magistrado do Ministério Público é de parecer que “se

declare este STA incompetente em razão da hierarquia para conhecer
do recurso”, já que, a seu ver, o mesmo “não versa exclusivamente
matéria de direito”.

Ouvido o recorrente sobre esta suscitada questão, manifestou o
entendimento de que “se trata unicamente da matéria de direito . . .”,
pois “em causa está a aplicação do direito aos factos provados do-
cumentalmente”, assim terminando a sustentar que “deverá conhe-
cer-se do recurso por ser este o Tribunal competente”.

Por seu turno, a Recorrida, a Fazenda Pública, pronunciou-se em
sentido favorável ao questionado parecer, porquanto - disse - “também
é de opinião que o recurso interposto a fl. 82 a 84, da sentença
do Tribunal Tributário de 1a Instância, não tem por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Comecemos pela deduzida execpção da incompetência deste Tri-

bunal, questão que, de resto, é de conhecimento oficioso e logra
prioridade de apreciação sobre tudo o mais.

Pertinentemente, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
(Decreto-Lei no 129/84, de 27 de Abril) dispõe:

- “A Secção de Contencioso Tributário (do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo) apenas conhece de matéria de direito nos processos ini-
cialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância . . . ”
(arto 21o, no 4);

- “Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer . . . dos
recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância, com exclusivo fundamento em matéria de direito” [arto 32o,
no 1, alínea b)];

- “Compete ao Tribunal (Tributário de 2a Instância) conhecer . . .
dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, salvo
o disposto na alínea b) do no 1 do arto 32o” [arto 41o, no 1, alínea a)].

O conteúdo dos referenciados e transcritos preceitos foi vertido
no arto 167o do Código de Processo Tributário (CPT), tal como segue:

“Das decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe recurso,
no prazo de oito dias, a interpor . . . para o Tribunal Tributário de
2a Instância, salvo se a matéria for exclusivamente de direito, caso
em que cabe recurso no mesmo prazo para a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo”.

Do patenteado resulta que, no concernente aos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, a competência
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do tribunal superior é determinada em função do recurso respeitar
“exclusivamente” a matéria de direito, ou não.

E daí que, para esse efeito, importe tão-somente a matéria con-
trovertida levada às conclusões da alegação do recurso - onde se
fixa o objecto deste e se delimita o seu âmbito - pois é precisamente
na divergência em relação ao decidido que o recurso encontra o seu
fundamento.

Por outras palavras, a tarefa ditada pela necessidade de, antes do
mais, fixar a medida da jurisdição, ou seja, a competência do tribunal
de recurso em função do “quid disputatum” exposto pelo recorrente
(Ac. STA, de 7-11-1990, Rec. no 12707), terá em vista apurar, apenas,
se o recurso foi interposto “com exclusivo fundamento em matéria
de direito”, ou não, ficando vedada, nesta sede averiguativa, a pro-
núncia acerca do mérito do recurso ou da justeza dos seus funda-
mentos, juízo que, obviamente, só caberá ao tribunal para tanto
competente.

Nestas condições - e como já tem sido salientado em casos idên-
ticos - o que há a fazer para decidir a questão da competência hie-
rárquica, 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
Tributário de 2a Instância, independentemente da eventualidade de,
por fim, este Tribunal, então já julgado competente, 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 entenda adequada.

Em suma, a questão da competência hierárquica - prioritária em
relação a tudo o mais - deve ser decidida abstraindo totalmente da
solução de direito que o tribunal “ad quem” tomaria se fosse
competente.

Posto isto, regressemos à hipótese que nos ocupa.
Do confronto das conclusões da alegação do recurso com a sentença

sob censura, vê-se que o Recorrente afronta tal sentença também
no campo da factualidade que considera pertinente à adequada so-
lução jurídica.

Concretizando.
O Recorrente conclui, além do mais, que ”somente tomou conhe-

cimento da execução fiscal em 6.4.93 . . .”, que «anteriormente a tal
data nenhuma citação ou notificação havia recebido», que “o mesmo
e o seu cônjuge eram emigrantes em França, sendo conhecida na
Repartição de Finanças a sua residência . . .” e que “o Agravante
não constituiu mandatário quer para receber citações ou notificações
quer para deduzir qualquer impugnação judicial ou outra”.

Sendo certo que, relativamente a tais afirmações factuais, a sentença
recorrida teve como provado que o contribuinte, ora recorrente, foi
notificado para o pagamento do imposto em causa “por carta registada
com AR em 26/03/1985, tendo a respectiva notificação sido assinada
pelo seu procurador . . .” e que “em face a notificação para pagamento
do imposto deduziu o oponente impugnação judicial em 7/6/85 . . . ,
a qual por sentença de 16/3/1992 foi julgada improcedente”.

Quer isto dizer que, instalada a controvérsia nos pontos em evi-
dência, o presente recurso tem por fundamento também matéria de
facto.

Por conseguinte, nos termos das atrás mencionados disposições
legais, a competência para o conhecimento de um tal recurso que

779

não versa “exclusivamente” matéria de direito - cabe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância e não a este Supremo Tribunal Ad-
ministrativo.

Pelo exposto, acorda-se em declarar esta Secção incompetente, em
razão da hierarquia, para o julgamento do presente recurso, sendo
competente, para esse efeito, o Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, com 15.000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(relator) — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Mar-
tins. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Imposto de Turismo. Incidência. Regiões de Turismo. Zonas
de Turismo. Estância hidrológica e de repouso. Órgãos locais
de Turismo. Município de Moura. Art. 117 do Cód.
Administrativo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A partir do dec.-lei 279/80, de 14-8, reproduzido, nessa
parte no dec.-lei 134/83, de 19-3, que aprovou o Reg.
do Imp. do Turismo, apenas estavam sujeitos a tal tributo,
os serviços prestados na área dos municípios integrados
em regiões de Turismo ou em que existissem zonas de
Turismo, não bastando, como até aí a mera existência
de órgãos locais de Turismo, como as comissões mu-
nicipais de turismo e as juntas de Turismo.

2 — Nos termos do art. 117 do Cód. Administrativo na re-
dacção do dec.-lei 41.214, de 5/8/57, – não revoga face
à legislação sobre autarquias e finanças locais –
dec.-lei 100/84 de 29/3 e Lei 1/87 de 6-1, nos concelhos
em que existissem, nomeadamente, estâncias hidrológicas,
podiam ser criadas zonas de turismo, cumprindo-se o
condicionalismo expresso nos seus §§ 1o e 2o.

3 — Na falta do respectivo decreto, existe apenas estância hi-
drológica mas não zona de Turismo pelo que falece, em
tal caso, um dos pressupostos, de incidência de imposto
de Turismo – art. 1o do predito Regulamento.

Recurso no 18.840, em que foi Recorrente a Fazenda Pública, Re-
corrido Manuel Vasques Branco, em que foi Relator o Exmo Conso

Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, do acórdão do T.T. de 2a Instância, proferido em 2 Nov 93,
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que concedeu provimento ao recurso que Manuel Vasques Branco
interpusera da sentença de fls. 56 e segs., que julgara improcedente
a impugnação judicial pelo mesmo deduzida contra a liquidação do
Imposto de Turismo, com referência ao 2o semestre de 1984 e 1o se-
mestre de 1985, respectivamente, nos montantes de 58.278$00 e
79.269$00.

Fundamentou-se a decisão recorrida, em que o Município de Moura
não fazia parte de qualquer região ou zona de turismo, uma vez
que, classificando-o o art. 1o do dec.-lei 10.353, de 21/11/924, como
estância hidrológica, não foi nela criada zona de turismo, nos termos
do art. 117o do Código Administrativo, sendo, pois, irrelevante, ao
contrário do que acontecia anteriormente aos decs.-leis 279/80 e
143/83, que ali existissem órgãos locais de Turismo. Assim, não se
integrando, no período a que respeita o imposto, a localidade de
Moura em qualquer região ou zona de Turismo, os serviços de res-
taurante ali prestados não eram dele passíveis, nos termos do art. 1o

do Regulamento aprovado por aquele último diploma legal.
A Fazenda recorrente concluiu, em síntese, que “o Município de

Moura está integrado em zona de Turismo, “estância hidrológica e
de repouso”, criada pelo Decreto 10.353, de 21/11/24”, “que não foi
extinta pelo art. 20 do Decreto-lei 327/82, de 16/8, que apenas visa
“as Zonas de Turismo compreendidas nas áreas das regiões de tu-
rismo”, não estando, pois, o concelho de Moura inserido em região
de turismo mas sim em zona de turismo, pelo que estando o es-
tabelecimento da impugnante “inserido na categoria dos aludidos na
alínea a) do no 1 do artigo 1o do Reg. do Imposto de Turismo, operando
em Zona de Turismo, e não beneficiando de isenção do art. 4o do
mesmo regulamento, a liquidação efectuada pela Administração Fiscal
é de manter, porque feita de acordo com os preceitos legais”, mos-
trando-se violados “o Dec.-Lei 10.353 de 21/11/24, o artigo 1o do
Dec.-lei 134/83 e 420/83 de 20/11”.

O Exmo Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, uma vez que, da classificação como estância
hidrológica e de repouso não decorre, forçosamente, a integração
em zona de turismo, antes devendo ser cumpridos os requisitos ex-
pressos no art. 117o do Código Administrativo, o que não foi feito.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“1 – No período compreendido entre 1/Julho/1984 e 20/Junho/1985,

exerceu, em Moura, a actividade de restaurante, encontrando-se, por
esse facto, colectado em contribuição industrial, grupo B.

2 – Depois de determinada a matéria colectável, sem oposição
da recorrente (ora recorrida), foi-lhe liquidado imposto de turismo
relativamente àquele período”.

Vejamos, pois:
A questão dos autos é a de saber se o Município de Moura estava

ou não integrado em “zona de turismo”, nos termos e para os efeitos
do art. 1o no 1 a) do regulamento do Imposto de Turismo, aprovado
pelo dec.-lei 134/83, de 19 Mar, na redacção do dec.-lei 420/83, de
30 Nov, nos termos do qual estão sujeitos àquele tributo “os serviços
prestados na área dos municípios integrados em regiões de turismo
ou em que existam zonas de turismo, relativamente às actividades
exercidas em estabelecimentos hoteleiros e similares, independente-
mente da entidade competente para o seu licenciamento. . .”.
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Ora, o art. 1o do decreto no 10.353, de 21-11-24, classificou como
hidrológica e de repouso a estância hidrológica de Moura, nos termos
do Regulamento, de 30-8-24, da Lei 1152 de 23-4-21.

E segundo dispõe o art. 117o e segs. do Código Administrativo,
na redacção do art. 1o do D.L. no 41.214 de 5/8/57, ainda não revogado
face à actual legislação sobre autarquias e finanças locais
(dec.-lei 100/84 de 29-3 e lei 1/87, de 6/1) – cfr., o Parecer da P.G.Re-
pública, de 11-2-88 in D.República, 2a Série, no 99, de 29.4.88 –,
nos concelhos onde, nomeadamente, existissem estâncias hidrológicas,
podiam ser criadas zonas de turismo, criação dependente de reque-
rimento da respectiva Câmara ou a efectuar “por meio de decreto
referendado pelos Ministros do Interior e das Finanças. . .”, decreto
que “delimitará a área que deve constituir a zona de turismo e fixará
a respectiva sede”.

Assim, a existência de tal estância hidrológica não implica, a se,
a criação forçosa de uma zona de turismo, sendo mister um acto
normativo para o efeito, que se não verificou.

Era diverso o regime do imposto de turismo, anteriormente ao
dec.-lei 279/80, de 14 AGO, reproduzido, nessa parte, no dito
dec.-lei 134/83, surgido, como expressamente refere o seu preâmbulo,
“em execução da autorização legislativa concedida pelo artigo 55 da
Lei no 40/81, de 21 de Dezembro” – que autorizou o Governo a
“rever a incidência, isenções, taxa, garantias dos contribuintes e regime
de cobrança” do tributo – e “paralelamente à reestruturação dos ór-
gãos de turismo efectuada pelo Decreto-lei 327/82, de 16 de Agosto”.

Na verdade, de acordo com o preceituado no art. 5o da Lei 43/79,
de 7 JUL e no art. 11o do dec.-lei 502-D/79, de 22-12, o imposto
de turismo era cobrado nos concelhos onde funcionassem órgãos locais
de turismo e nos que fizessem parte de regiões de turismo, “nos
termos da legislação em vigor”.

Todavia, a partir daquele dec.-lei 279/80, a incidência do tributo
refere-se apenas aos municípios integrados em regiões de turismo
ou em que existam zonas de turismo, o que, como se viu, não é
o caso e reconhece a própria Câmara Municipal de Moura, como
dá conta a decisão recorrida.

Pelo que não é devido o questionado imposto, como vem julgado.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confir-

mando-se o aresto sub judice.
Sem custas.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira
Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Fundamentos. Ilegalidade concreta
da dívida exequenda. Rejeição liminar da oposição.
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Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os fundamentos de oposição à execução fiscal, figurando
taxativamente na lei, têm de entender-se nos precisos e
rigorosos termos aí fixados, e sempre com as limitações
legalmente impostas (artos 286o, no 1, al. h), e 236o, do
CPT).

2 — A ilegalidade concreta da dívida exequenda não constitui
fundamento válido de oposição à execução fiscal
(artos 286o, no 1, e 236o, citados), salvo se a lei não
assegurar meio judicial de impugnação ou recurso contra
o acto de liquidação (alínea g) do no1 do mesmo
arto 286o).

3 — Porque a discussão proposta pela oponente podia ser tra-
vada no domínio da impugnação judicial ou recurso,
não há, no caso, fundamento legal para a deduzida opo-
sição, cuja rejeição liminar, por isso, se impunha
(arto 291o, no 1, alíneas b) e c), do CPT).

Recurso n.o 18.898. Recorrente: SOMEC — Sociedade Metropolitana
de Construções, S. A.; recorrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo.
Conso. Dr. Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

“Somec - Sociedade Metropolitana de Construções, SA”, dirigiu
ao Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa uma petição de
oposição à execução fiscal no321/94 e apenso no483/94, que lhe moveu
a Administração do Porto de Lisboa (APL) e a Junta Autónoma
de Portos do Barlavento do Algarve (JAPBA) para cobrança coerciva
da quantia de 14.022.429$00, a correr termos na Repartição de Fi-
nanças do 10o Bairro Fiscal de Lisboa, alegando:

- no respeitante ao processo executivo movido pela APL, que as
importâncias debitadas à oponente por ocupação de espaços da APL
decorreram dos trabalhos de uma empreitada, mais concretamente,
da colocação do colector CR2 de ligação ao rio, em Alcântara, ad-
judicada pela Câmara Municipal de Lisboa, sendo, pois, esta entidade
a responsável pelo pagamento das quantias em dívida;

- no concernente ao processo executivo movido pela JAPBA, que
a dívida tem a sua origem em contrato celebrado entre a oponente
e a Direcção-Geral dos Portos, que não prevê, no caderno de encargos,
o pagamento de quaisquer taxas, pelo que tal dívida deveria ser su-
portada pelo dono da obra, e, por outro lado, de acordo com o contrato
celebrado entre a oponente e a sociedade Pecol - Empresa de Cons-
truções, Lda, incumbe a esta o fornecimento das areias dragadas da
Ria de Alvor, sendo, portanto, a Pegol que comercializa as referidas
areias.

E terminou a sustentar, assim requerendo, que “o débito que lhe
é imputado pela APL deve ser anulado e consequentemente ser de-
bitado à Câmara Municipal de Lisboa” e que “considera a Somec
não ser devedora das importâncias requeridas pela Junta Autónoma
dos Portos de Barlavento do Algarve” (sic).

Por despacho de 30-9-94, o Meritíssimo Juiz, considerando “ser
manifesto que os factos alegados não são susceptíveis de integrarem
qualquer dos fundamentos previstos no arto 286o do Código de Pro-
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cesso Tributário”, rejeitou liminarmente a deduzida oposição, nos
invocados termos das alíneas b) e c) do arto 291o do mesmo diploma
legal.

Não se conformando com o decidido, a oponente trouxe-nos, da-
quele despacho, o presente recurso, encerrando a respectiva alegação
com estas conclusões:

“1a A ora recorrente opôs-se à execução com fundamento na ile-
galidade da dívida exequenda;

2a No entanto, os títulos executivos que servem de base à execução
não oferecem à ora recorrente as necessárias garantias, quanto à sua
formação, que lhe permitissem exercer os correspondentes meios de
defesa em fase anterior à própria oposição à execução;

3a Pelo que está verificado o circunstancialismo previsto na al. g)
do no 1 do arto 286o do CPT;

4a Devendo consequentemente a oposição deduzida ser recebida
pelo tribunal a quo. . . ”.

Não houve contra-alegação.
Mas o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção emitiu douto parecer, no sentido da improcedência do
recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
Como bem se alcança do precedente relatório, e melhor se vê dos

autos, a materialidade descrita na questionada petição de oposição
reconduz-se, toda ela, a um problema de ilegalidade concreta ou re-
lativa da dívida exequenda.

Ora, este fundamento, atinente à ilegalidade da liquidação da dívida
em cobrança coerciva, não pode, por via de regra, ser usado em sede
de oposição à execução fiscal, já que os respectivos fundamentos,
constando taxativamente da lei (cfr. arto 286o, no 1, do CPT), têm
de entender-se nos precisos e rigorosos termos em que são legalmente
admitidos, e sempre com estas limitações: não envolver apreciação
da legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem representar
interferência em matéria de exclusiva competência da entidade que
houver extraído o título [alínea h) daquele preceito], na medida em
que o processo de execução fiscal não abrange o conhecimento da
legalidade da liquidação das dívidas por ele cobradas (arto 236o

do CPT).
Tal regra, porém, admite a excepção consignada na alínea g) do

no 1 do citado arto 286o, onde vem prevista, como fundamento de
oposição à execução, a “ilegalidade da liquidação da dívida exequenda,
sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso
contra o acto de liquidação”.

Todavia, na hipótese dos autos, a discussão proposta pela oponente
podia ser travada no domínio da impugnação judicial ou recurso (cfr.
artos 120o e 123o, no 1, alínea a), do CPT, 34o e 54o do DL no 309/87,
de 7 de Agosto, e 34o do DL no 37.754, de 18-2-50), pelo que, ao
contrário do sustentado pela recorrente, não está preenchido o con-
dicionalismo da dita excepção.

E daí que, sendo de observar a regra acima enunciada, hão haja
lugar para a deduzida oposição, cuja rejeição liminar, por isso, se
impunha - arto 291o, no 1, alíneas b) e c), do CPT -, como bem
concluiu o Mmo Juiz “a quo”.

Conclusão que não é abalada pela afirmação da recorrente de não
poder ”exercer os correspondentes meios de defesa em fase anterior
à própria oposição à execução”, pois conforme alerta do Ministério
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Público, os motivos constantes da petição de oposição não têm qual-
quer relação com a eventual “preterição de especiais formalidades”,
indicada como suporte daquela afirmação e pretensamente conta-
minadora dos títulos executivos.

Em suma, improcede a tese da recorrente e, consequentemente,
é de manter a decisão posta em crise.

Nestes termos, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao
recurso, confirmando-se o despacho recorrido.

Custas pela recorrente, com 40 % de procuradoria.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Serra
(Relator) — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Martins
(votei apenas a conclusão). — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Venda dos bens por meio de propostas em
carta fechada. Artos 894o, 1 e 2, do CP Civil, 323o, 1 e
2, 325o e 326o, 2 e 3, do CPT. Caso omisso. Incons-
titucionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A faculdade conferida aos executados na parte final do
no 2 do art. 894o do CP Civil, não reconhecida na venda
por meio de propostas em carta fechada na execução
fiscal, insere-se num contexto diferente desta última, re-
sultando da interpretação da lei que o legislador não quis
consagrar tal faculdade, pelo que inexiste caso omisso.

II — E dado o diferente enquadramento legal da situação dos
executados, num e noutro caso, o não reconhecimento,
na execução fiscal, dessa faculdade, não envolve violação
do princípio constitucional da igualdade.

Recurso no. 18.974, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Alberto Pinto Andrade, Sócio-Gerente de Gráfica Industrial de
Canas, Lda., e de que foi Relator o Exmo. Conso. Dr. COELHO
DIAS.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1.A FaPa, inconformada com a decisão de fs. 8, de 28.4.93, na
qual o M.mo Juiz do 8o Juízo do TT de 1a Inst. de Lisboa anulou
o despacho do Chefe da Repartição de Finanças de Nelas, de fs.
20 v. da execução apensa, que indeferiu o pedido da executada ”Grá-
fica Industrial de Canas, Lda” visando a aplicação do arto 894o, 2,
do CP Civil - prazo para apresentar pretendente à aquisição dos bens
por preço superior à melhor proposta que fora apresentada -, daquela
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decisão jurisdicional veio interpor recurso para este STA, assim con-
cluindo a respectiva alegação:

«1a- O disposto nos artos 326o e 327o do C.P.T. regula de forma
exaustiva as formalidades respeitantes à abertura de propostas e à
deliberação acerca das mesmas.

2a- A omissão, no âmbito do processo fiscal, de disposição com
conteúdo equivalente ao final do arto 894o, no 2 do C.P.C., representa
uma opção consciente do legislador no sentido de afastar tal prática,
neste processo.

3a- Não existindo qualquer lacuna não tem aplicação, não obstante
o disposto no arto 2o do C.P.T., o previsto no arto 894o, no 2, parte
final, do C.P.C.

4a- Assim, o despacho do chefe da repartição de finanças, porque
conforme com as disposições legais aplicáveis, deve ser mantido e,
consequentemente, revogada a decisão recorrida, por violação do dis-
posto no arto 326o do C.P.T.”.

1.1. O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste STA, emitiu parecer
- com extensa fundamentação - no sentido do não provimento do
recurso, tendo em atenção nomeadamente, a diferença de regime
entre o CPCI e o CPT, quanto ao processo de determinação do valor
mínimo da efectivação da venda por meio de propostas em carta
fechada, a justificar solução diversa da adoptada no ac., deste Tribunal,
de 3.6.92, rec. 14.254, baseada no regime do primeiro diploma citado.

1.2. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Conforme se vê dos autos e é referido na decisão recorrida,

teve lugar, na execução apensa, em 22.1.92, a abertura de propostas
em carta fechada, para venda dos bens que haviam sido penhorados
à executada ”Gráfica Industrial de Canas, Lda”, tendo esta requerido
nesse acto, através do seu gerente, após a adjudicação de algumas
das verbas, lhe fosse concedido prazo para nomear proponente de
melhor preço do que o da proposta vencedora.

Tal requerimento foi indeferido pelo despacho exarado a fs. 105,
desse processo, com o fundamento de que, regulando-se, em por-
menor, no CPT, a venda por propostas em carta fechada, nomea-
damente a forma de deliberação sobre as propostas, ”com bastante
semelhança” com o CP Civil, era de afastar a aplicabilidade da parte
final do no 2 do arto 894o desse diploma, por dever entender-se que
o legislador, ao omitir a faculdade ali conferida aos executados, o
fez conscientemente, excluindo-a no caso da venda em execução fiscal.

O M.mo Juiz do TT 1a Instância deu, porém, provimento ao recurso
interposto desse despacho, anulando-o, no entendimento de que a
faculdade concedida aos executados, no referido no 2 do arto 894o

do CP Civil, propiciando, em prazo curto, a obtenção de melhor preço
para os bens, com vantagens para os interesses da Fazenda Nacional,
era de reconhecer na execução fiscal, nada obstando à aplicabilidade
daquele preceito.

2.1. A questão a decidir é, pois, a da aplicabilidade, na venda por
meio de propostas em carta fechada, em execução fiscal, daquele
segmento do referido normativo.

Ora, conforme se referiu no ac., deste STA, acima citado, o DL
no 369/88, de 17 Out., com as alterações introduzidas no CPCI, veio
instituir como modalidade única de venda judicial a venda por meio
de propostas em carta fechada, regulando-a minuciosamente, em pa-
ralelo com o disposto nos artos 893o e segts. do CP Civil, por forma
a não deixar lugar a casos omissos. E, quanto ao valor da proposta
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a aceitar para a venda dos bens, estabeleceu um regime diverso do
processo civil, não deixando esse valor dependente de acordo entre
os interessados na venda ou, na falta de acordo, do voto dos credores
maioritários, fixando antes um limite mínimo - 90% do valor base
dos bens para venda - para aceitação das propostas - cfr., artos 894o,
do CP Civil, e 216o e 217o do CPCI.

Essa modalidade de venda veio a ser consagrada no actual CPT,
com algumas alterações, nomeadamente a fixação em 70% da aludida
percentagem - artos 322o a 327o- mantendo-se, todavia, a sua completa
regulamentação, como sucedia anteriormente.

Constata-se, pois, do confronto entre o preceituado no arto 894o,
1 e 2, do CP Civil, e nos artos 323o, 1 e 2, 325o e 326o, 2 e 3, do
CPT, que o legislador fiscal, assegurando um preço mínimo para a
venda dos bens, entendeu ser descabido conferir ao executado a fa-
culdade de se opor à aceitação de propostas, a qual, aliás, encontra
a sua justificação no contexto do no 2 daquele art. 894o, ou seja,
como um ”direito de veto” do executado à aceitação de propostas
deliberada pelos credores, quando entenda ser possível encontrar com-
prador que ofereça melhor preço, assim defendendo os seus interesses
na venda dos bens (cfr. A. dos Reis, ”Processo de Execução”, vol.
2o, pgs. 348/349, e Lopes Cardoso, ”Manual da Acção Executiva”,
3a Ed., pg. 591).

Assim, é de concluir não estarmos perante qualquer caso omisso,
a legitimar o recurso ao regime do processo civil, nos termos do
arto 2o, f), do CPT, porquanto terá sido propósito do legislador, pelas
razões apontadas, não conferir ao executado a mencionada faculdade.

Conforme se lê no cit. ac. deste Tribunal, apelando-se ao ensi-
namento do Prof. Manuel de Andrade, ”Ensaio sobre a Teoria da
Interpretação das Leis”, pg. 78, ”Só haverá lacuna a preencher, depois
de estar averiguado, por interpretação da Lei, que o caso omisso
não deve ficar à margem da Lei, sem disciplina jurídica apropriada”.

E o referido propósito do legislador aparece reafirmado nas al-
terações ao CPT, introduzidas pelo DL no 47/95, de 10 Março, quando
no no 2, da nova redacção dada ao arto 326o, estabelece que ”Na
arrematação, para além das regras especiais contidas na presente sub-
secção, aplicar-se-ão as disposições do Código de Processo Civil”,
o que demonstra considerar ser completa a regulamentação quanto
à modalidade da venda por proposta em carta fechada, que passa
a ser, agora, não a única, mas a modalidade - regra de venda judicial -
cfr. art. 322o, no 3 (nova redacção) do CPT.

Deste modo, embora se reconheça que poderia haver interesse,
”de jure constituendo”, em defesa dos interesses do executado, per-
mitir-lhe a indicação de proponente que oferecesse preço mais elevado
do que o das propostas apresentadas, a lei vigente, conforme se referiu,
não dá margem a tal interpretação, contrariamente ao defendido pelo
Ex.mo Magistrado do MoPo, no seu parecer.

E, porque, conforme se crê ter ficado demonstrado, a situação
do executado no regime consagrado no processo civil tem um en-
quadramento legal diferente do estabelecido na execução fiscal, não
pode falar-se em violação do princípio constitucional da igualdade,
por não lhe ser reconhecida, no processo fiscal, a aludida faculdade,
uma vez que, como é sabido, tal princípio não significa igualitarismo,
antes obrigando a tratar de forma desigual o que não é igual, apenas
ficando proibidos o arbítrio e a discriminação (cfr. Gomes Canotilho
e Vital Moreira, ”Constituição, Anot. 2a Ed., 1o vol., notas III e VII
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ao arto 106o, e Ac., do T.C., no 197/94, de 1 Março 94 ”D.R.”, II
Série, de 20.5.94).

3. Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e revoga-se a
decisão recorrida, mantendo-se na ordem jurídica o despacho de
fs. 105, da execução apensa, que, por aquela, havia sido anulado.

Sem custas, neste STA, sendo devidas, pela recorrida na 1a instância.

Lisboa, 15 de Março de 1995. — João José Coelho Dias (Rela-
tor) — Benjamim Silva Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 15 de Março de 1995.

Assunto:

Imposto Profissional. Notificação da liquidação.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A falta de notificação dos fundamentos do acto tributário
não acarreta a falta ou insuficiência de fundamentação.

2 — A notificação da liquidação tem como efeito de fazer
ciente o contribuinte de que tinha de efectuar no prazo
fixado e previsto na lei, o pagamento do imposto pro-
fissional determinado.

3 — No domínio do imposto profissional e no âmbito do
CPCI, a notificação da liquidação não carecia de incluir
a fundamentação do acto tributário.

RECURSO No 18995 em que foi recorrente o Ministério Público
e recorridos Alfredo Leite Mella e Fazenda Pública e de que foi
relator o Exmo Sr. Conso Dr. Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Alfredo Leite Mella, cf 11060830, residente na Rua do Murtal,
Casa do Poço, 1o andar, São Pedro do Estoril, veio impugnar o des-
pacho do chefe da Repartição de Finanças do Concelho de Cascais,
notificado em 21.12.84, que lhe fixou a matéria tributável do imposto
profissional referente a 1976, nos termos e fundamentos seguintes:

A notificação que lhe foi efectuada não especificava as razões con-
ducentes à pratica do acto impugnado, ferindo o arto 1 do DL 256-A/77,
de 17.6, e 268 da CRP, não lhe tendo sido entregue o duplicado
do instrumento da citação (arto 195, no 2, alínea a), do CPC).

Após a notificação definitiva da matéria colectável relativa ao pe-
dido de revisão e da liquidação do imposto em 6.10.80 e a liquidação
impugnada, decorreram mais de 4 anos - 21.12.84 - violando-se o
arto 18 da LOSTA.

O digno representante da Fazenda Pública, na sua resposta, ma-
nifesta-se pela improcedência da impugnação.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
a impugnação merece provimento por a notificação da liquidação
ao impugnante não conter fundamentos.
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A Ma Juíza do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa - 1o Juí-
zo - julgou a impugnação improcedente por não se verificar o vício
de forma e o vício de violação da lei invocados.

O distinto representante do Ministério Público interpôs recurso
para este Supremo Tribunal (artos 167, 169 e 174 do CPT e 734,
no 1, alínea a), e 736 do CPC), formulando as conclusões seguintes:

1) Os fundamentos do acto tributário impugnado consistente em
liquidação correctiva (adicional) de imposto profissional, até por afec-
tar direitos ou impor deveres ou encargos, deviam ter sido notificados
ao contribuinte, conformemente aos comandos do arto 1, no 1, alí-
nea a), e 2 do DL 256 -A/71, de 17.6.

2) Sendo, como era, possível ao contribuinte reagir contra o acto
tributário através da impugnação, a notificação devia, até por um
aspecto de pura logicidade, conter indicação dos fundamentos.

3) Assim, a falta de notificação dos fundamentos afecta a notificação
no seu todo, implicando a falta de insuficiência de notificação no
caso vertente nulidade desta e ineficácia do acto impugnado, cujo
conhecimento através dela se pretendia veicular.

Termos em que merece provimento o presente recurso, devendo
ser revogada a douta sentença recorrida, e substituída por outra que
declare a falta de notificação e a consequente ineficácia da liquidação
impugnada.

Nem o impugnante nem o digno representante da Fazenda Pública,
respectivamente, recorreram ou contra-alegaram.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) o impugnante apresentou, em 31.05.80, na repartição de finanças

do concelho de Cascais, a declaração m/1 do imposto profissional,
do ano de 1979, tendo-lhe sido fixado o rendimento colectável de
5.934.500$, que produziu a colecta de 1.303.590$, debitada para co-
brança virtual pelo conhecimento m/15 (cf. informação de fls 26).

b) O impugnante requereu, em 18.08.80, a revisão da matéria co-
lectável, nos termos do § 2 do arto 20 do CIP (Doc. de fls. 10).

c) Em 16.09.80, com fundamento em erro material, o chefe da
repartição de finanças de Cascais, alterou o rendimento colectável
referido em a) para 278.500$ (cfr. doc. de fls.11).

d) O impugnante foi notificado, em 7.10.80, da mesma alteração
e ainda para pagar o imposto devido, no montante de 19.800$, im-
portância que pagou, eventualmente, pelo conhecimento de cobrança
no 3347, verba do livro 8.A (cf.12 e vo e inf. de fls 26).

e) Face ao ofício no 9937 - proc. 253, de 11.12.84 do 1o Departamento
dos Serviços Distritais de Gestão fiscal da Direcção de Finanças de
Lisboa, de que se encontra fotocópia a fls. 13, que aqui se dá por
reproduzida, foi, por despacho do chefe da repartição de finanças
de 12.12.84, revogada a decisão referida em c), por erro material
(cfr. doc. de fls. 14).

f) Na mesma data, o chefe da repartição de finanças procedeu
à revisão da matéria colectável, do ano de 1979, com base na in-
formação prestada, em 3.12.84, pelo Departamento dos Serviços Dis-
tritais de Fiscalização Tributária de Lisboa e no ofício referido na
alínea e), vindo a fixar o rendimento colectável de 572510$ (cfr. fls.
14, 15, 16, 17 a 20 e 23).

g) O impugnante foi notificado do despacho do chefe da repartição
de finanças, referido em e), e do rendimento colectável fixado, referido
em f), em 12.12.84 (cf. Docs de fls 24 e 25).
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h) Com base no rendimento colectável agora fixado, procedeu a
repartição de finanças à liquidação adicional do imposto profissional,
no montante de 80.163$, tendo a abertura do cofre ocorrido em Janeiro
de 1985 (cf. inf. de fls. 26).

i) A presente impugnação foi apresentada em 15.01.84.
Com base nesta matéria de facto, a Ma Juíza julgou a impugnação

improcedente por não se verificar o vício de forma e o vício de violação
da lei invocada pelo impugnante.

Só o digno representante do Ministério Público veio atacar a sen-
tença proferida por o acto tributário impugnado ter sido notificado
sem se indicarem os fundamentos, implicando ou insuficiência de
notificação no caso vertente nulidade data e ineficácia do acto
impugnado:

Portanto, o recurso tem por objecto a declaração da falta de no-
tificação e a consequente ineficácia da liquidação impugnada.

Dilucidada a questão, urge decidi-la.
2. A sentença recorrida dá como provado que o impugnante foi

notificado em 12.12.84 de que se procederá à revisão da matéria
colectável, tendo-lhe sido fixado o rendimento colectável de 572.590$
a que correspondia ao imposto profissional de 80.163$, indicando
os diversos documentos relativos à fixação do mencionado documento.

Com efeito, o impugnante foi notificado por aviso de 20.12.84 para
pagar durante o mês de Dezembro de 1984 a quantia de 80.163$,
não trazendo o mencionado aviso qualquer fundamentação da liqui-
dação do referido imposto profissional ( fls. 7 - Doc. no 3).

O que a lei exige (arto 1 do DL 256-A/77 e 258 da CRP) é que
os actos administrativos sejam fundamentados e que fundamentação
seja notificada ao cidadão interessado, no caso do tributário ao con-
tribuinte (cfr. artos 21 e 82 do CPT).

No domínio do CPCI - e também no domínio do CPT, - em vigor
à data da notificação dos fundamentos tributários não determinava
a que nulidade, apenas tornava o acto ineficaz (cfr. ac. 6.7.88 - recurso
no 5630 - na CTF, 352, p. 562 e Apêndice ao Diário da República
de 30.11.89, p. 993).

Ora, no caso sub judice, o acto tributário foi notificado ao con-
tribuinte, como refere na petição inicial (arto 4) e está provado nos
autos (ver supra no1, alínea h)).

Por outro lado, está provado nos autos (Supra no 1, alíneas f)
e g)), e que o impugnante foi notificado em 12.12.84 do despacho
de fixação do rendimento colectável pelo chefe da Repartição de
Finanças de Cascais (v. supra no1, alínea g)).

Está provado nos autos os elementos que serviram de base à fixação
do rendimento colectável - v. fls. 13 a 20 e 23) - especialmente a
informação do Serviço de fiscalização Tributária.

O impugnante não atacou tais elementos.
Em resumo: a fixação da matéria colectável está fundamentada.
Acresce ainda que o contribuinte (v. supra no 1, alínea b)) requereu

a revisão da matéria colectável fixada (arto 20, § 2, do CIP), por
isso, tinha 15 dias, a contar da notificação, para reclamar para a
comissão distrital de revisão (arto 20, § 6, do CIP): a notificação
teve lugar em 12.12.84 e a petição de impugnação foi deduzida em
15.1.85, ou seja fora tempo, pelo que a decisão do chefe da repartição
de finanças de Cascais se tornou caso decidido ou caso resolvido.

Quer dizer: a falta de notificação dos fundamentos do acto tributário
não acarreta a falta ou insuficiência de fundamentação.
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O impugnante foi notificado da liquidação de imposto profissional
em 20.12.84.

Por outro lado, o impugnante não atacou a liquidação. Não atribuiu
nenhuma ilegalidade.

Deste modo a liquidação do imposto profissional ao ser notificado
ao contribuinte tornou-se eficaz.

A notificação da liquidação teve como efeito de fazer ciente ao
contribuinte de que tinha de efectuar, no prazo fixado e previsto
na lei, o pagamento do imposto profissional determinado.

Na vigência do CIP a lei não exigia que a notificação da liquidação
do imposto a pagar fosse acompanhada da respectiva fundamentação.

A fixação da matéria do colectável é que tinha de ser fundamentada
sob pena de preterição de formalidades legais (arto 20, § 1, v. arto

19, § 3, do CIP) e para efeitos de reclamar para a comissão distrital
de revisão.

Mas não é esta que o digno recorrente atacou. Vindica a notificação
da liquidação e não esta. A notificação é um acto posterior à liquidação
e tem por escopo comunicar ao contribuinte que tem de pagar, em
certo prazo, a quantia do imposto apurado.

No âmbito do imposto profissional em causa e no domínio do CPCI
a notificação da liquidação não carecia de incluir a fundamentação
do acto tributário.

3. Em face do exposto, as conclusões enumeradas pelo distinto
recorrente não podem ter provimento.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, confirmar a sentença recorrida.

Não são devidas custas (arto 3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 15 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal — Er-
nâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Recurso no. 12.576, em que é Recorrente Fazenda Pública e Recorrido
Sociedade Cooperativa Construtora Espírito Maio, SCARL e Banco
Pinto & Sotto Mayor, EP, e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. BENJAMIM RODRIGUES.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I-O Ex.mo Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto (2o Juízo), dizendo-se inconfor-
mado com o despacho, de 89.06.30, do Mmo. Juiz desse Tribunal
que lhe indeferiu liminarmente a reclamação de créditos, dos mon-
tantes de 12.183$00, 12.423$00 e 10.382$00, e respectivos juros de
mora, todos relativos a contribuição predial dos anos de 1981, 1982
e 1983, sob invocado fundamento de que não se havia mostrado que
os créditos da Fazenda Nacional gozassem de garantia real sobre
o bem penhorado (artos 743o e 744o ambos do C. Civil), dele recorre

791

directamente para esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação.

Nas suas alegações de recurso afirma que, muito embora na petição
inicial da reclamação não se descrevesse o prédio a que respeitava
a contribuição, tal era feito por remissão para a certidão anexa que
instruía a reclamação, donde contava o prédio que o produzira, a
sua discriminação e o ano do imposto, rematando, assim, a argu-
mentação antes desenvolvida em jeitos de conclusão simultaneamente
petitiva: ”Deve decidir-se que a Contribuição Predial dos anos de
1981, 1982 e 1983, nos montantes de 12.183$00, 12.423$00 e 10.383$00
e inerentes juros de mora, por gozarem de privilégio creditário imo-
biliário sobre o bem penhorado são de aceitar, por se encontrarem
devidamente reclamados nos termos dos artos 230o do C.P.C.I. e 865o

do C.P.C.”.
O Ex.mo Mago do MoPo, junto deste Supremo Tribunal, opina

no seu parecer que o recurso merece provimento.
Com os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos cumpre decidir:
A questão a resolver resume-se tão-só em saber se os créditos

reclamados pela Fazenda Pública, acima identificados, devem ser ad-
mitidos ao concurso de credores (reclamação) para serem pagos pelo
produto da arrematação do imóvel, verificada em 85.06.19, do imóvel
constituído pela fracção urbana inscrita na matriz predial urbana da
freguesia de Leça do Balio sob o arto 2616, fracção A, penhorada
em 84.03.28, por provimento de impostos - contribuição predial - que
gozem do privilégio creditário.

O arto 744o do C. Civil concede ao Estado (e às autarquias locais)
privilégio imobiliário sobre os lucros cujos rendimentos estejam su-
jeitos a contribuição predial e para pagamento dos créditos adiados
dessa cédula, inscritos para cobrança no ano corrente na data da
penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores.

A solução da questão passa assim por saber se os créditos recla-
mados respeitam ao imóvel penhorado, se as contribuições prediais
provinham dos rendimentos do prédio penhorado ou seja da dita
fracção A, inscrita na matriz predial urbana da freguesia de Leça
do Balio. Tal resposta, conquanto não ressalte exuberantemente da
petição da reclamação, é susceptível, porém, de ser colhida na certidão
anexa e para o qual se remete a identificação do prédio e a dis-
criminação por anos de imposto.

Havendo esses factos de ter-se por plenamente provados (arto 371o

no 1 do C. Civil) por atestados na referida certidão pela autoridade
competente, toda a solução se quedaria por aqui se ela dependesse
só desses pressupostos de factos.

Mas não. Torna-se ainda necessário saber o ano em que de impostos
foram inscritos para cobrança, para saber-se se a sua reclamação se
situa dentro do período temporal fixado pelo arto 744o do C. Civil.

Ora no tocante a este aspecto, nem a petição de reclamação nem
a certidão anexa esclarece completamente os factos necessários à apli-
cação do direito.

É certo que a referida certidão fala em a executada ”ser devedora”
- expressão utilizada no proémio da certidão de fls. 4 - dos montantes
de 12.183$00, 12.423$00 e 10.382$00, advindos de contribuição predial
dos anos de 1981, 1982 e 1983. Mas a realidade assim delineada
deixa algum campo de incerteza que o tribunal inferior tem de dissipar,
ampliando a matéria de facto. Torna-se necessário esclarecer se os
referidos anos de 1981, 1982 ou 1983, em que se diz na referida
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certidão, ser a executada já devedora das contribuições, são já ou
correspondem aos anos em que as contribuições foram inscritas para
cobrança, ou, se, ao invés, tais anos correspondem aos anos em que
foi gerado o rendimento tributado.

É que se for aquela a situação de facto desenhada, então nunca
poderá ser admitida a reclamação da contribuição inscrita para co-
brança no ano de 1981, por estar fora do âmbito temporal desenhado
no arto 744o do C. Civil, apenas o podendo ser as restantes (além
do já admitido crédito do C.R.S.S.). Já, porém, a solução haverá
de ser a da admissão de todos os créditos se os referidos anos res-
peitarem ao ano em que foi gerado o revestimento tributado em
contribuição predial, caso em que a inscrição para cobrança ocorreu
posteriormente e em tal caso, dentro do prazo assinalado no arto

744o do C. Civil.
Face ao exposto e atentos os termos dos artos 729o, no 3 e 730o,

no 1 do C.P. Civil (”ex vi” do arto 2o, al. f) do C.P.T.) a solução
do recurso apenas poderá passar pela anulação da decisão recorrida
a fim de que o tribunal de 1a instância nos termos explicitados e
julgue novamente a causa dentro do direito já definido.

Destarte, atento todo o exposto, acordam os Juízes desta Secção
de Contencioso Tributário do S.T.A., em, nos termos dos artos 729o,
no 3 e 730o, no 1 do C.P. Civil, anular a decisão recorrida a fim
desta ampliar a matéria de facto com indagação das datas de inscrição
para cobrança dos impostos (contribuições) reclamados e julgar a
causa novamente em função dessa factualidade assim apurada e do
direito supradefinido.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Março de 1995 — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — Agostinho Castro Martins — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Representação do Estado. Conflito de inte-
resses. Irregularidade de representação. Sanação.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Num processo de reclamação de créditos, inserido no
âmbito da execução fiscal, a Caixa Geral de Depósitos
não pode representar o Estado ao abrigo do art. único
do Dec.lei 608/76, de 24 de Junho, quando, como no
caso, se configure uma situação de conflito de interesses
entre ela, representante, também reclamante dos seus cré-
ditos e o representado, Estado.

II — A irregularidade de representação do Estado em tal si-
tuação deve ser sanada nos termos e para efeitos previstos
nos arts. 23o e 24o do CPC mediante a intervenção do
representante da Fazenda Pública nos termos do art. 42o,
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no 1 alín. c) do CPT a quem compete defender os legítimos
interesses da Fazenda Pública (art. 72o do ETAF).

Recurso no 12 994. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorridos:
Fazenda Pública e EDARDNA - Fábrica de Material de Rega por
Aspersão; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), veio aos presentes autos de
execução fiscal em 1/6/87, em representação do Estado, na sequência
de aval por este prestado para garantia de uma parte do capital de
um empréstimo sob a forma de abertura de crédito que a Caixa con-
cedeu à ora executada, EDARDNA - Fábrica de Material de Rega
por Aspersão, até ao montante de 9.000.000$00 nos termos do art. úni-
co do Dec.lei 608/76 de 24/7 e art. 20o do CPC e 644o do Código
Civil, disposições conjugadas dos arts. 226o e 230 do CPCI e 865o

do CPC.
Na mesma data o representante do então Ministério Público das

Contribuições e Impostos reclamou um crédito a favor da Caixa Geral
de Depósitos.

No mesmo dia 1/6/87 a Caixa Geral de Depósitos reclamou ainda
o pagamento de um seu crédito pignoratício.

Inconformada com a sentença de graduação de créditos reclamados
veio a Caixa interpôs recurso “per saltum” para este STA.

Defende a recorrente na sua alegação que o seu crédito deve ser
graduado, na concorrência com o do Estado, primeiro do que o deste.

Está em causa no recurso a interpretação e aplicação do disposto
no art. 593o, no 2 do Código Civil, podendo daí resultar uma solução
que determine a prevalência do crédito do Estado ou ainda a gra-
duação de ambos a par um do outro.

Daqui resulta seguramente, uma situação de conflito ou colisão
de interesses entre a representante, Caixa Geral de Depósitos e o
representado, Estado porque ambos portadores de interesses con-
trapostos (cfr. Parecer da PGR no 40/90 de 7/11 in BMJ no 415 pág. 55
e segs.).

Estamos, pois, perante uma situação que obsta ao funcionamento
da representação para efeitos do Dec.lei 608/76 de 24 de Junho.

Tal conflito de interesses entre o representado (Estado) e a re-
presentante (Caixa) impõe a exclusão dessa representação uma vez
que configura irregularidade de representação nos termos e com os
efeitos previstos nos arts. 23o e 24o do CPC.

Importa, pois, sanar tal irregularidade.
De acordo com o ordenamento constitucional (art. 221o da CRP)

e Lei Orgânica do Ministério Público (art. 5o, no 1 alín. c) da Lei 48/86
de 15/10), do ETAF (art. 69o - nas acções em que o Estado for parte,
nos termos da lei de processo administrativo), cabe ao Ministério
Público a representação do Estado nos Tribunais.

Há que reconhecer, no entanto, que nos processos de execução
fiscal, tal representação compete à Fazenda Pública, nos termos do
art. 42o, no 1 alín. c) do CPT (em representação da Administração
Fiscal ou de qualquer entidade Pública) em consonância, aliás, com
o disposto no art. 72o do ETAF.

O que, de resto, é permitido pelo art. único do Dec.lei 608/76
no qual se estabelece que para efeitos do art. 644o do Código Civil
pode o Estado ser representado na defesa dos seus interesses a pedido
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da Direcção-Geral da Fazenda Pública, hoje Direcção-Geral do Te-
souro, pelas instituições de crédito que tenham concedido créditos
a empresas com aval prestado por intermédio do IAPMEI.

Estão, pois, em causa interesses da Fazenda Pública (ou do Tesouro)
competindo nos termos do citado art. 72o do ETAF ao representante
da Fazenda Pública defendê-los por legítimos interesses desta.

Face ao exposto, a irregularidade da representação do Estado no
presente processo, inserido no âmbito da execução fiscal, terá, pois,
de ser sanada mediante a intervenção do representante da Fazenda
Pública junto deste Supremo Tribunal Administrativo.

Por conseguinte, nos termos dos referidos arts. 23o e 24o do CPC,
acorda-se em fixar o prazo de 15 dias para a ratificação do processado
da interposição do recurso, ordenando-se, para tanto, a notificação
ao ilustre representante da Fazenda Pública e à Caixa Geral de
Depósitos.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Abílio Bordalo (Relator) — Do-
mingos Brandão de Pinho — Júlio Ferreira Tormenta. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995

Assunto:

Execução fiscal. graduação de créditos. Penhor. Privilégio mo-
biliário geral. Dívidas por contribuições à Segurança Social.
Dívidas por impostos ao Estado.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Concorrendo à graduação par pagamento pelo produto
da venda de bens móveis penhorados em execução fiscal
créditos por impostos ao Estado, créditos por contribui-
ções à Segurança Social e crédito pignoratício, ela deve
ser efectuada colocando, em primeiro lugar, os créditos
por imposto, seguindo-se os créditos por contribuições
à Segurança Social e, por fim, o crédito pignoratício.

II — Este alinhamento é o que resulta do disposto nos artos 1o

do DL. no 512/76 e 10o do DL. no 103/80 que constituem
preceitos especiais em relação ao regime decorrente dos
artos 666o e 749o do C.Civil.

III — A consagração do regime especial decorre da diferente
ponderação dos interesses conflituantes feita pelo legis-
lador em relação às três categorias de créditos.

IV — No plano lógico-formal aquele alinhamento vê-se con-
sagrado também pela remissão feita pelos nos 2 dos re-
feridos artigos dos DLs. 512/76 e 103/80 para os seus
nos 1.

Recurso n.o 13.718. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorridas:
Fazenda Pública e ELIAGRO-Sociedade Agro-Industrial, Lda; Re-
lator: EXMo. CONSo. Dr. Benjamim Rodrigues.
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Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I - A Caixa Geral de Depósitos, exequente nos autos de execução
fiscal movidos na Repartição de Finanças de Elvas contra ELIA-
GRO — Sociedade Agro-Alimentar, Lda., dizendo-se inconformada
com a parte da sentença proferida nos autos de reclamação de créditos
que graduou em 3o lugar o crédito da exequente, emergente de em-
préstimo e garantindo por penhor sobre bens que foram objecto de
penhora e venda no processo, e, afirmando ter tomado conhecimento
dela apenas quando foi notificada da liquidação do julgado, efectuada
no processo, e invocando o disposto no § único do art. 5o do DL. 33.276,
de 24.11.1943, dela recorre directamente para esta Secção de Con-
tencioso do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a sua alteração
de modo a ficar graduado em 1o Lugar o crédito pignoratício da
recorrente, em 2o lugar o crédito do Estado, por imposto e em 3o lugar
o crédito por prestações à Previdência.

II - Em síntese das razões desenvolvidas nas alegações para estribar
a pretendida alteração do julgado, formulou a recorrente as seguintes
proposições conclusivas:

1a - Está a ficar desacreditada a corrente jurisprudencial, à luz
da qual o Meretíssimo Juiz do tribunal a quo graduou os créditos,
porquanto ela conduz a resultados inaceitáveis, na medida em que,
concorrendo créditos pignoratícios, o regime de graduação de créditos
do Estado, por impostos, fruindo de privilégio mobiliário geral, ficará
sempre dependente da existência ou não de créditos à Segurança
Social, com idêntica garantia, sendo o crédito do Estado por impostos
graduados em 1o lugar ou depois do crédito pignoratício, conforme
se verifique ou não o concurso dos créditos por prestações em dívida
à Previdência.

2a - Em caso de concurso, como no caso sub judice, de créditos
da Previdência, garantidos com privilégio mobiliário geral, com cré-
ditos por impostos com igual garantia e com créditos pignoratícios,
as disposições dos nos 1 e 2 do arto1o do DL. no 512/76, de 3 de
julho e dos nos 1 e 2 do art. 10o do DL. no 103/80, de 9 de Maio,
não podem aplicar-se, simultaneamente, uma vez que se contradizem.

3a - A solução para obviar a tal incongruência, será interpretar
restritivamente o no 2 dos sobreditos artigos, como dispondo tão-só
para o caso do concurso entre o crédito da Previdência e o crédito
garantido por penhor, situação em que aquele prevalecerá sobre este.

4a - Quando o crédito da Previdência concorra com o crédito ga-
rantido por penhor e o crédito do Estado, por impostos, garantido
por privilégio mobiliário geral, ter-se-ão que respeitar as normas con-
jugadas do no 1 dos artigos referidos na 2a conclusão e art. 749o

do Código Civil, graduando-se, em primeiro lugar o crédito pigno-
ratício, seguindo-se o crédito do Estado, por impostos, e, por último,
o crédito da Previdência.

5a - O art. 749o do Código Civil resolve, em termos genéricos,
o conflito entre os direitos dos credores, garantidos com privilégio
mobiliário geral e os direitos de terceiros, constituídos sobre os bens
móveis do devedor, ao considerar prevalentes os direitos destes sobre
os daqueles.

III - O Digno Mago. do Mo. Po., junto desta Secção, após considerar
que os preceitos 1o e 10o, respectivamente, dos DLs. 512/76 e 103/80
assumem natureza especial em relação ao regime dos artos 666o e
749o do C.Civil e que é princípio de hermenêutica que a regras gerais
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cedam perante as regras especiais, emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso.

IV - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A - A decisão recorrida graduou, pelo produto da venda dos bens

móveis, em primeiro lugar, os créditos do Estado referentes a imposto
de circulação, imposto de compensação e contribuição industrial, re-
clamados e exequendos; em segundo lugar, os créditos da Segurança
Social, advindos de contribuições, e, em terceiro lugar, os créditos
da Caixa Geral de Depósitos, provenientes de empréstimos e ga-
rantidos por penhor. Para assim decidir, considerou o senhor juiz
que face ao disposto no arto 10o do DL. no 103/80, de 9 de Maio,
os créditos da Segurança Social se tinham de ”graduar logo após
aos créditos referidos na al. a) do no 1 do art. 747o do C.civil”, e
os da recorrente só depois daqueles.

B - Em sede factual vem assente nos autos o seguinte quadro:
a) - O crédito exequendo, em causa, é proveniente de dívidas de

vários empréstimos concedidos pela recorrente à executada, no mon-
tante de 23.454.219$00, à data da instauração da execução (docs. juntos
ao processo apenso no 4-CP/85).

b) - Para garantia desses empréstimos, a executada constitui, a
favor da exequente, por contrato celebrado em 81.03.26, penhor sobre
os bens móveis e existênciais que faziam do equipamento industrial
da executada constantes da relação de fls. . . . do mesmo processo.

c) - A penhora recaiu sobre os bens móveis objecto do penhor,
havendo sido efectuado em 85.02.0 (doc. de fls. 24 do processo
principal).

C - A questão decidenda traduz-se em definir a posição relativa,
na ordem de chamada para pagamento, ou, dito na linguagem técnica,
na graduação, das três diferentes categorias de créditos que se apre-
sentaram ao concurso limitado de credores: os créditos por impostos
ao Estado; os créditos por contribuições para a Segurança Social e
os créditos da Caixa Geral de Depósitos, provenientes de empréstimos
e garantidos por penhor.

De caminho, deixar-se-á registado, no tocante à admissibilidade
do recurso e dentro da previsão dos poderes deste tribunal superior
consagrada no arto 687o, no 4 do C.P.Civil, que se mantém a sua
admissão, por se considerar tempestivo, não por aplicação do disposto
na segunda parte do § único do art.o 5o do DL. no 33.276, de 24
de Novembro de 1943, mantido em vigor pelo art.o 18o, no 1 do
DL. 693/70, de 31 de Dezembro, (onde se prevê que a Caixa Geral
de Depósitos possa recorrer da sentença de graduação, se a conta
se houver limitado a aplicar as disposições da sentença, dentro dos
oito dias seguintes à notificação da conta da liquidação do julgado,
determinada no corpo do artigo), mas, pura e simplesmente, por apli-
cação do disposto no art.o 356o do C.P.Tibutário, ex vi do art.o 131o,
no 1 da L.P.T.A. (no mesmo sentido, quanto ao prazo de interposição
do recurso, o art.o 685o do C.P.Civil). Na verdade, a admissibilidade
do direito de interposição o recurso da sentença de graduação de
créditos em dois momentos distintos, como sejam, dentro do prazo
de oito dias a contar da notificação da sentença, como acontece para
todos os outros intervenientes processuais, por força das referidas
disposições legais, e ainda dentro do prazo de oito dias a contar
da notificação, ordenada à Caixa Geral de Depósitos, da conta da
liquidação do julgado, prevista na segunda parte do referido § único
do art. 5o do DL no 33.276, apresenta-se como um privilégio processual
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manifestamente atentatório do princípio da igualdade, consagrado
no art. 13o da C.R.P., reflectido na jurisdição pelo princípio da igual-
dade das partes no processo ou da igualdade de armas, cuja obser-
vância se exige, para que o processo seja um processo equitativo,
por não se achar escudado em fundamento material bastante, pesem
embora os interesses que a Caixa prosseguia, então como instituto
público de créditos.

Louvando-nos na argumentação desenvolvida no Acórdão do Tri-
bunal Constitucional no 516/93, de 26 de Outubro, publicado no D.R.,
II, série, de 94.01.19, a propósito da concessão à mesma Caixa Geral
de Depósitos, pelo art. 18o, no 3 do DL. no 693/70, de 31 de Dezembro,
de prazos diferentes dos artos 153o e 205o do Código de Processo
Civil para fazer valer em juízo a nulidade, ali prevista, da venda efec-
tuada no processo executivo, também nós consideramos inconstitu-
cional o segmento do § único do art. 5o do DL. no 33.276, de 24/11/943,
mantido em vigor pelo arto 18o, no 1, do DL. no 693/70, de 31/12,
que admite que a Caixa Geral de Depósitos possa recorrer da sentença
de graduação de créditos dentro do prazo de oito dias seguintes à
notificação da conta de liquidação, ou seja, em prazo diferente do
assinalado pelo arto 356o do C.P.Tributário.

Todavia, porque no caso dos autos a recorrente não foi notificada
da sentença de graduação de créditos, mas apenas da liquidação desse
julgado, - o que ocorreu em 91-07.15 (terceiro dia posterior ao do
registo de fls. 15) -, e interpôs o recurso daquela sentença, em 91.09.23,
dentro do prazo do oito dias a contar da data em que se teve por
notificada da sentença (e sempre se teria de considerar, por não haver
arguido, então, a nulidade da falta da notificação, nos termos do
art. 205o, no 1 do C.P.Civil, ao ser notificada para a prática de acto,
ou seja a reclamação a que alude a primeira parte do § único do
citado art. 5o do DL. no 33.276, que necessariamente a pressupunha,
por ser execução dela), ou, melhor precisando, no sexto dia útil, após
a notificação, por se terem interposto as férias judiciais e um sábado
e dois domingos, em Setembro, - dias 15, 21, e 22 - (arto 144o, no 3
do C.P.Civil) mantém-se o recurso interposto, por o respectivo direito
ter sido exercido dentro do prazo fixado no arto 356o do C.P.Tributário.

Feito este parêntesis relativo à legalidade da admissão do recurso,
há que curar de conhecer e decidir o seu objecto.

A recorrente apresentou-se ao concurso exibindo como garantia
real de cumprimento do seu crédito, advinho de empréstimo, o penhor
constituído sobre os bens móveis e existências que faziam parte do
equipamento industrial que foi penhorado e vendido nos autos, pro-
testando que ele, à face do arto 666o, no 1 do C.Civil, lhe confere
o direito de ser pago do seu crédito, bem como dos juros, pelo valor
dessas coisas móveis pertencentes ao devedor, com preferência sobre
os demais credores.

Não há dúvida que este norma estabelece uma preferência absoluta
do titular de tal garantia, no caso de concurso de credores, quando
aos bens ou direitos que sejam dela objecto. O penhor reclama para
seu titular a posição de prevalência sobre demais garantias reais. E
para que não houvesse dúvidas sobre a força garantística conferida
por tal instituto, assim delineada na lei, no confronto com outros
privilégios com a que a mesma lei, em função da sua causa, dota
certos créditos, concedendo aos respectivos credores, indepentente-
mente do registo, a faculdade de serem pagos com preferência a
outros, o arto 749o do C.Civil estabeleceu que ”O privilégio geral
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não vale contra terceiros, titulares de direitos que, recaindo sobre
as coisas abrangidas pelo privilégio, sejam oponíveis ao exequente”.
Eis reafirmada a verdadeira supremacia do penhor em relação aos
privilégios gerais, cuja natureza os dotava de susceptibilidade para
se apresentarem a reclamar o pagamento de certos créditos, pelas
coisas e pelo valor por aquele abrangido. A força do privilégio geral
apenas domina quando não estejam em causa direitos incompatíveis
e entre eles figura o penhor.

Para a recorrente, o absolutismo do penhor sobre as demais ga-
rantias apenas estaria afastada quando concorressem com os créditos
garantidos por ele créditos das caixas de previdência por contribuições
e respectivos juros de mora, e tal, por, não obstante estes gozarem
apenas de privilégio mobiliário geral, os nos 2 dos arto 1o do DL.
no 512/76, de 3 de Julho, e 10o do DL. no 103/80, de 9 de Maio,
os terem elevado a uma posição de supremacia sobre o penhor. To-
davia, esta supremacia apenas estaria admitida legalmente quando
o confronto se desencadeasse entre as duas categorias de crédito,
pelo que se apresentasse a concurso uma terceira categoria de créditos,
advinhos de impostos do Estado, dotados de privilégio mobiliário
geral, a solução teria de ir buscar-se às regras do absolutismo ou
da incompatibilidade do penhor sobre outras garantias o que implicaria
uma interpretação restritiva daqueles nos 2. Em tal caso, o penhor
reassumira a posição de supremacia, seguindo-se depois os créditos
do Estado e, por fim, os da Previdência (É solução que se vê defendida
no Ac. da Rel. Porto, de 84.01.12, in Col. Jur., ano IX, tomo I, pags. 213).
Este alinhamento, sustenta-se, permitiria resolver o aparente conflito
normativo existente entre os nos 1 e 2 dos referidos preceitos, já
que no primeiro deles, ao configurar-se a hipótese de concurso apenas
entre ambos, se posicionam os créditos por impostos antes dos créditos
por contribuições da Previdência. Assim aconteceria, também, quando
o concurso se alargasse com créditos do Estado, pois, também aí
se manteria o anterior alinhamento (É argumentação expendida no
Ac. da Rel. Coimbra, de 90.03.27, nos autos de Recurso de Apelação
no 129/89 - Secção Social, de que a recorrente juntou fotocópia).
Por outro lado, esta interpretação obviaria, remata-se, aos resultados
inaceitáveis que a solução jurisprudencial seguida na sentença conduz,
”na medida em que, havendo crédito pignoratício, o regime de gra-
duação do crédito por impostos garantido com privilégio mobiliário
geral dependeria da existência ou não de crédito por contribuições
em dívida ao Centro Regional de Segurança Social com idêntica ga-
rantia. No caso de existir este crédito, o crédito por impostos já teria
de ser graduado em primeiro lugar, ao passo que, na falta de tal
crédito, o crédito por imposto já seria graduado depois do crédito
pignoratício”.

Diga-se, desde já, que este argumento nada convence, pois que
a inaceitabilidade lógica, de que fala, acaba, igualmente, por se ve-
rificar com a posição da recorrente, dado que, segundo os seus termos,
também o crédito da Previdência, munido de igual privilégio, acabaria
por ficar em lugar diferente, em relação ao crédito pignoratício, con-
soante interviesse ou não credor estranho aos dois, ou seja o Estado.

A solução tem de procurar-se dentro das conexões normativas de-
correntes dos preceitos que têm apetência regulamentadora para a
situação, socorrendo-nos dos instrumentos de trabalho de pesquiza
do pensamento legislativo, conformados pelo arto 9o do C. Civil, entre
os quais relevam o elemento sistemático e o elemento teleológico.
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Dentro desse plano, não ha como começar pela reprodução do
texto legislativo que é solicitado, em primeira linha, a regular ocaso
sub judice. Dis o arto 10o do DL. no 103/80, de 9 de Maio: ”1 Os
créditos das caixas de previdência por contribuições e os respectivos
juros de mora gozam de privilégio mobiliário geral, graduando-se
logo após os créditos na alínea a) do no 1 do artigo 747o do Código
Civil.

2 - Este privilégio prevalece sobre qualquer penhor, ainda que de
constituição anterior”.

Assinale-se que o preceito transcrito é a mera transcrição do que
já constava do arto 1o, nos 1 e 2 do DL. no 512/76, de 3 de Julho,
o que leva imediatamente a ter de pressupor o mesmo quadro de
solicitações legislativas, bem como a igualdade, pelo menos em grande
parte, dos elementos de interpretação a utilizar num e outro preceito
na indagação do pensamento legislativo.

Os preceitos instituem o privilégio mobiliário geral em favor das
Caixas de Previdência e para garantia de cumprimento dos créditos
emergentes de contribuições e respectivos juros de mora. Ao deter-
minar-se por este acto de criação de um privilégio, com que dotou
um certo crédito, revestindo-o de um atributo co-natural, o legislador
está a ser impulsionado por certos interesses cuja valoração efectua
nos termos que resultam da disposição legal. No caso, essa intenção
foi a de ”acautelar mais eficazmente os interesses da população be-
neficiária” que sairiam satisfeitos com a graduação ”logo a seguir
aos do Estado (d)os privilégios mobiliários de que os créditos das
caixas de previdência gozam” e ainda com o facto de ”o privilégio
mobiliário geral prevalece(r) sobre qualquer penhor, ainda que de
constituição anterior” (exórdio do DL. no 512/76), intenção essa que
levou à renovação do mesmo regime do DL. no 103/80 ”porque o
pagamento das contribuições devidas às instituições de previdência
é absolutamente indispensável como fonte básica de financiamento
das prestações de segurança social”.

Também ao estabelecer os privilégios mobiliários gerais por im-
postos do Estado, o legislador agiu sob o impulso de certos valores
e interesses sociais.

Essa diferente ponderação de uns e outros valores que determi-
naram o acto de criação dos privilégios ilumina também o posicio-
namento relativo de uns em relação aos outros, justificando o fa-
vorecimento de certos créditos, com preterição de outras soluções
possíveis.

É na sequência dessa valoração dos diferentes interesses subjacentes
aos diversos créditos que tem de aceitar-se a posição relativa dos
créditos da Previdência em confronto com os do Estado, em termos
daqueles se graduarem logo após os deste, determinada pelo no 1
do citado art. 10o do DL. no 103/80.

Esta ordenação demonstra o peso da avaliação dos valores feita
pelo legislador no quadro da concorrência das duas categorias de
créditos: créditos do Estado por impostos e créditos da Segurança
Social por contribuições.

Mas o legislador não limitou a ponderação dos interesses ao caso
em que apenas se apresentassem essas duas categorias de créditos.
Ao estatuir, no no 2 do preceito, que o privilégio mobiliário geral
das caixas de previdência por contribuições e respectivos juros de
mora prevalece sobre qualquer penhor, ainda que de constituição
anterior, ele está a estender a ponderação daqueles valores e interesses
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a um âmbito mais alargado no quadro das diversas espécies de ga-
rantias, entretanto em linha de conta, evidentemente, com os interesses
que subjazem à definição do critério normativo estabelecido nos
artos 666o e 749o do C.Civil quanto ao posicionamento do penhor
na concorrência de diversas garantias.

O no 2 do referido arto 10o é assim um preceito especial, na medida
em que consagra um regime diferente do que resultaria das analisadas
regras do absolutismo do penhor, consagradas nos artos 666o e 749o

do C.Civil, expressando simultaneamente a ponderação dos interesses
feita pelo legislador como implicante de tal solução. Nessa medida,
não pode deixar de admitir-se que o legislador, conhecendo a tábua
de valores informadora do regime geral, entendeu substituí-la pelos
termos que resultam do preceito.

Mas dir-se-á que do referido no 2 não resulta que o crédito por
impostos do Estado, dotado de privilégio mobiliário geral, tenha prio-
ridade sobre o crédito pignoratício, mas tão-só que a tem o crédito
das caixas de previdência por contribuições e juros.

Trata-se, porém, de asserção precipitada, por três ordens de razões.
A primeira, por desprezar o argumento que advem da relatividade

da valoração feita pelo legislador entre os interesses que subjazem
ao posicionamento dos privilégios mobiliários atribuídos aos créditos
por impostos e aos créditos da Previdência por contribuições, levando
a admitir que ela é qualquer coisa de precário ou transitivo.

A segunda, por ter de admitir que o legislador ao posicionar os
créditos da previdência e pignoratícios esqueceu essa valoração e não
fez uma opção no quadro do universo dos interesses conflituantes,
agora acrescentados pelos salvaguardados pelos artos 666o e 749o do
C.Civil.

Em ambos os casos, se teria de defender que o legislador não
era capaz de equacionar e valorar os interesses a proteger e de con-
sagrar, consequentemente, as soluções mais acertadas, ao arrepio do
que é mandado presumir ao intérprete pelo arto 9o, no 3 do C.Civil.

A última, mas decerto não em valor hermenêutico, uma razão ló-
gico-formal que decorre directamente dos nos 1 e 2 do citado arto 10o.

É que não se podem dissociar, um do outro, cada um desses dois
números do preceito, como se cada um deles contivesse todo o critério
normativo.

É certo que há preceitos que contêm em si a definição de toda
a hipótese e caracterização dos efeitos jurídicos (estatuição). Mas
outros há que remetem para outras proposições da lei a definição
de qualquer desses elementos, obrigando o intérprete a recolher aí
parte dos componentes do critério jurídico assumido no preceito
remetente.

É o que se passa no caso concreto com os nos 1 e 2 do citado
arto 10o.

Embora naquele se proceda à criação do privilégio mobiliário geral,
se confira a titularidade da garantia às caixas de previdência e, por
último, se estabeleçam as balizas para posicionar entre outros créditos
dotados de garantias concorrentes, nem por isso se pode falar que
ele encerra todo o critério normativo, pois o legislador não deixou
de remeter para o número seguinte parte da caracterização do pri-
vilégio, ao estabelecer, aí, que ele prevalece sobre o penhor, ainda
que de constituição anterior. Só então se pode falar de um comando
legal completamente caracterizado.
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Do mesmo modo se passam as coisas em relação ao no 2 do preceito
que vai buscar ao número parte da caracterização ou da conformação
da hipótese normativa.

Ao utilizar a expressão ”este privilégio ...”, o legislador está a pres-
supor como seu conteúdo semântico tudo o que no número anterior
dispôs sobre a caracterização ou indentificação ”desse privilégio”, ou
seja, o que ele quer dizer é que ”este privilégio (mobiliário geral
dos créditos das caixas de previdência, com graduação logo após os
créditos referidos na alínea a) do artigo 747o do Código Civil) pre-
valece sobre qualquer penhor, ainda que de constituição anterior”.
Só com esta remissão se pode completar a norma do no 2, em análise.

Não se venha dizer que não é obrigatória a remissão para todos
os elementos expostos, referidos no número anterior. Essa necessidade
impõe-se pela lógica das coisas. Na verdade, ao falar ”deste privilégio”
só se pode estar falar do concreto privilégio antes crido, cuja titu-
laridade se atribuiu às caixas de previdência, o qual implicou a de-
finição da preferência que ”conaturalmente lhe vai implicada mediante
a atribuição de certo grau na escala das possíveis garantias ou direitos
concorrentes” (Parecer da Procuradoria-Geral da República no 40/90,
de 91-11-07, in B.M.J. 415-90). Só com a presença de todos esses
elementos de identificação se pode falar ”deste privilégio”.

Concluindo: concorrendo créditos emergentes de contribuições de-
vidas à Segurança Social com créditos garantidos por penhor, a gra-
duação terá sempre de fazer-se obedecendo ao disposto nos nos 1
dos artos 1o do DL. no 512/76 e 10o do DL. no 103/80, mesmo que
se apresentem também ao concurso créditos do Estado ou das au-
tarquias, provenientes de impostos e munidos de privilégio mobiliário
geral. Neste caso, o alinhamento dos créditos deverá ser sucessiva-
mente os créditos por impostos, os créditos por contribuições e juros
respectivos à Segurança Social e, finalmente, os créditos pignoratícios.

Esta é, segundo cremos, a jurisprudência dominante que se vê re-
tratada nos Acs. do S.T.A., Pleno, de 84.04.11 e da Secção de 84.11.28,
84.10.17 e 91.05.15, in, respectivamente, Acórdãos Doutrinais
nos 274-1168; 278-193 e 279-294 e Rec. no 13.406. Aliás, no mesmo
sentido se orientou a doutrina do Conselho Consultivo da Procu-
radoria-Geral da República no citado Parecer.

Ora, foi precisamente dentro desta doutrina que decidiu a sentença
recorrida. Por isso, a mesma merece ser confirmada.

V - Destarte, atento a tudo o exposto, acordam os juízes deste
tribunal em provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.

Sem custas por delas estar isenta a recorrente, à data da prolação
da decisão recorrida.

Lisboa, 22 de Março de 1995 — Benjamim Silva Rodrigues - Re-
lator — Júlio Ferreira Tormenta — José de Jesus Costa. — Fui pre-
sente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Transgressões fiscais. Contra-ordenações fiscais não aduanei-
ras. Aplicação de leis sancionatórios no tempo. Aplicação
da lei mais favorável ao infractor. Prescrição. Suspensão.
Interrupção.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Os fundamentos da garantia jurídico-política da aplica-
ção retroactiva de leis penais mais favoráveis ao infractor,
constante do arto 20o, no 4 da Constituição da República,
justificam que abranja também o ilícito contra-ordena-
cional fiscal não aduaneiro e o regime de prescrição nele
estabelecido.

II — O arto 2o e o no 2 do arto 5o do DL. no 20-A/90, de
15 de Janeiro, foram declarados inconstitucionais, com
força obrigatória geral, quando interpretados no sentido
de visarem impedir a aplicação da nova lei, ainda que
mais favorável, às infracções fiscais que o RJIFNA, apro-
vado por aquele decreto-lei, desgraduou em contra-or-
denações, pelo Acórdão no 150/94, de 94.02.08, do Tri-
bunal Constitucional, publicado in D. R., I, Série, de
94.03.30.

III — O regime de prescrição do procedimento judicial previsto
no arto 27o do DL. no 433/82, de 27 de Outubro (Lei
Quadro das Contra-Ordenações), aplicável subsidiaria-
mente, ex vi do arto 4o, no 2 do RJIFNA, é mais favorável
do que o constante do arto 115, §§ 1o e 2o do CPCI
e do arto 35o do CPT.

IV — Por isso, o regime a eleger para regular a prescrição das
infracções fiscais não aduaneiras cometidas antes da en-
trada em vigor do RJIFNA, aprovado pelo citado DL.
no 20-A/90, é o que resulta do DL. no 433/82.

V — O arto 120o, nos 2 e 3 do C. Penal é subsidiariamente
aplicável na contagem do prazo de prescrição contra-
-ordenacional estabelecido pelo DL. no 433/82, por força
do disposto no arto 32o deste último diploma.

VI — Todavia, não lhe é aplicável subsidiariamente o regime
de suspensão da prescrição constante do arto 119o no 1,
al. b), porquanto o despacho proferido no processo de
transgressão fiscal, em execução do qual são efectuadas
as notificações referidas nos arto 117o, 127o e 140o do
CPCI, não tem a natureza de despacho de pronúncia
ou equivalente.

Recurso no. 14.836, em que são recorrente Fazenda Pública e recorrida
Gomes, Gomes & Castro, Lda. e de que foi Relator o Exmo Con-
selheiro Doutor Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I – O Ex.mo Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal
Tributário de 2a Instância, dizendo-se inconformado com o acórdão,
de 92.01.21, do mesmo tribunal, que, concedendo provimento ao re-
curso, para ele interposto pela arguida Gomes, Gomes & Castro,
Lda, julgou extinto por prescrição o procedimento judicial contra ela
instaurado por uma contravenção fiscal p. e p. pelos artos 75o, 76o

e 109o, todos do C. Imp. Transacções, dele recorre para esta Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pe-
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dindo o seu provimento e a revogação do acórdão recorrido, com
o prosseguimento dos autos.

II – Ilustrando o seu inconformismo aduziu nas alegações diversas
razões que veio a sintetizar nas seguintes proposições conclusivas:

1o – Do arto 2o e do no 2 do arto 5o do D.L. no 20-A/90, de 15
de Janeiro, que aprovou o Regime Jurídico das Infracções Fiscais
Não Aduaneiras, resulta que este diploma só se aplica aos factos
praticados depois da sua entrada em vigor, mesmo relativamente às
normas de natureza processual.

2o – Foi propósito do legislador do novo regime manter em vigor,
pelo menos em certos aspectos, o direito contravencional anterior
ao início da sua vigência sem discriminação entre as normas mais
favoráveis ou menos favoráveis ao arguido.

3o – O arto 3o e o arto 32o do DL no 433/82, de 22/03, não se
aplicam ao presente caso: referem-se à sucessão de contra-ordenações
e não a este caso específico (RJIFNA) de sucessão de contra-or-
denação a transgressão.

4o – Nem a remissão do RJIFNA para a I parte do DL no 433/82
obriga a aplicar o arto 3o deste último diploma num caso em que
não há lacuna mas sim expresso afastamento do regime de retroac-
tividade “da lei mais benéfica”.

5o – Tal consagração da irretroactividade das normas contra-or-
denacionais não fere o disposto no no 4 do arto 29o da Constituição
da República.

6o – Na verdade, a retroactividade a que tal preceito se refere
abrange apenas a matéria criminal e não o direito das contra-or-
denações que tem diferente natureza – em particular pela ausência
de fundamentação ético-jurídica das respectivas sanções – do direito
penal propriamente dito.

7o – Que a intenção do legislador foi manter, apesar de RJIFNA.
o prazo de prescrição previsto no arto 115o do CPCI, resulta evidente
pelo teor do arto 35o do CPT, aprovado pelo DL. no 154/91, de 23/04.

8o – É que as infracções fiscais, ainda quando contra-ordenações,
podem merecer um regime mais gravoso do que a generalidade destas
para que o princípio da igualdade tributária não sofra desvios com
efeitos de “beneficiação” dos contribuintes não cumpridores “(in-
fractores)”.

III – O Digno Mag.o do Mo. Po., junto deste tribunal, emitiu parecer
no sentido do não provimento do recurso, por entender que o arto 29o,
no 4, da C.R.P. consagra uma garantia que é analogicamente aplicável
a qualquer direito sancionatório, não podendo avalizar-se uma in-
terpretação de tal lei ordinária que a contrarie quando houver outra
que com ela se compatibilize.

IV – Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre conhecer e decidir.
A – Em sede de matéria de facto deu o acórdão recorrido por

provado o seguinte quadro:
a) A arguida, tributada em contribuição industrial do grupo A e

inscrita como produtor nos termos do arto 48o do CIT, foi autuada
em 13.7.84, por não possuir os livros mod. 7 de produtos acabados
e mod. 8 e 9 de registo de matérias-primas, bem como fichas e verbetes
das existências, faltas puníveis nos termos do arto 109o do CIT, a
que corresponde a multa de 100 a 10.000 contos;
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b) – O processo de transgressão foi instaurado em 6.8.84 e teve
a seguinte movimentação:

– Em 4.2.85 é notificada a arguida para pagar a multa que lhe
foi fixada;

– em 2.12.85, ordenadas diligências de prova;
– em 18.9.86, notificada a arguida para proceder à regularização

das faltas com vista à aplicação de amnistia;
– em 28.6.90 notificada da acusação;
– em 7.12.90 notificada da sentença;
c) – da informação de fls. 37 consta que a arguida não cumpriu

a obrigação em falta.
B – A questão decidenda cinge-se, assim, em saber se o proce-

dimento judicial pela infracção fiscal, acima descrita, cometida em
84.07.13, se encontra ou não prescrito.

D – Mas, se é certo que os factos imputados ao arguido eram
susceptíveis de integrar, à data da sua prática, a contravenção já acima
juridicamente quantificada, também é certo que os mesmos passaram
a constituir, após a entrada em vigor do Regime Jurídico das Infracções
Fiscais Não Aduaneiras, aprovado pelo DL. no 20-A/90, de 15 de
Janeiro, verificada em 92.02.04, contra-ordenação fiscal não aduaneira
nominada ou inominada, tendo em conta o disposto no arto 3o deste
diploma, sendo que, no caso, eles preenchem o ilícito contra-orde-
nacional p. e p. pelo art 35o, nos 1, 2 e 3 daquele Regime.

Dada, porém, a subsunção dos factos aos dois ilícitos, contraven-
cional e contra-ordenacional, coloca-se a questão de saber se, por-
ventura, o regime de prescrição do procedimento judicial, definido
enquanto instituto jurídico, congregado por todos os seus elementos
caracterizantes, englobando, portanto, não só o prazo, como o seu
processo de contagem e as causas se interrupção e de suspensão,
previsto para o ilícito contra-ordenacional, será ou não de aplicação
aos factos cometidos sob a lei anterior ao R.J.I.F.N.A., que se de-
signará por lei anexa, ao contrário daquela que se rotulará de lei
antiga.

A questão tem uma importância capital, pois, como é sabido, o
R.J.I.F.N.A., através da remissão do seu arto 4o, no 2, para a I Parte
do Decreto-Lei no 433/82, de 27 de Outubro (diploma que instituiu
o regime geral do ilícito de mera ordenação social) conformou o
instituto da prescrição em termos muito mais favoráveis do que aqueles
que consagrava o C.P.C.I.

Não obstante ter já sobrevindo a publicação do C.P.Tributário,
aprovado pelo D.L. no 154/91, de 23 de Abril, e entrado em vigor
em 1 de Julho do mesmo ano, que veio regulamentar a matéria em
novos termos (arto 35o), aproximados daqueles que o C.P.C.I. adop-
tara, nem por isso a questão deixou de ter interesse, pois tal inovação
legislativa apenas implicará que se alargue também a ela os termos
de comparação, a fim de se poder eleger o regime mais favorável
ao arguido, em cumprimento do comando constitucional inserto no
arto 29o, no 4 da C.R.P.

O legislador do D.L. no 20-A/90 pretendeu resolver normativamente
todas as questões de direito transitório que a sucessão do novo ilícito
se aprestava a potenciar. Nesse sentido, os seus artos 2o e 5o, no 2
dispuseram que as normas do R.J.I.F.N.A. só se aplicariam aos factos
praticados posteriormente à sua entrada em vigor (critério legislativo
que se apresenta como inteiramente cumpridor do princípio da le-
galidade penal consagrado no arto 29o, no 1 da C.R.Portuguesa) e
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que os factos cometidos anteriormente seriam regulados pelas normas
do direito contravencional anterior até que houvesse decisão, com
trânsito em julgado.

Destes preceitos resultava, pois, que o legislador ordinário optara
por uma estanquicidade da eficácia das normas da lei antiga e da
lei nova, em relação aos factos que tivessem ocorrido sob a sua vi-
gência, proibindo qualquer ultra-actividade ou retroactividade, ainda
que se pudesse apresentar mais favorável ao arguido.

Muito embora tal critério legislativo se apresentasse exuberante-
mente ofensivo do princípio constitucional da aplicação retroactiva
das leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido, proclamado
no arto 29o, no 4 da C.R.P., não deixou de haver quem, como a
Administração Fiscal, considerasse que assim não era, porque o ilícito
contra-ordenacional tinha uma natureza diferente do direito penal,
mesmo que secundário (transgressional), mais próxima de um ilícito
penal administrativo.

Todavia, essa controvérsia foi, de vez, resolvida pelo Acórdão
no 150/94, de 94.02.08, do Tribunal Constitucional, publicado no Diário
da República, I, série, de 94.03.30, que declarou “a inconstitucio-
nalidade, com força obrigatória geral, por violação do arto 29o, no 4
da C.R.P., das normas constantes dos artos 2o e 5o, no 2 do D.L.
no 20-A/90, de 15 de Janeiro, interpretadas no sentido de visarem
impedir a aplicação da nova lei, ainda que mais favorável, às infracções
fiscais que o R.J.I.F.N.A., aprovado por aquela decreto-lei desgraduou
em contra-ordenações”.

Perante esta declaração de inconstitucionalidade, com força obri-
gatória geral, não há agora que encarar, sob pretensa legitimação
dos referidos preceitos, a eventual aplicação da lei antiga em vez
da lei nova, sempre que esta se apresente mais favorável ao arguido,
pois da declaração de inconstitucionalidade resulta a nulidade jurídica
de tais normas, com efeitos ex tunc, com ressalva apenas dos casos
julgados, já que o Tribunal Constitucional não usou dos poderes da
sua afectação, nos termos do no 3 do arto 282o da C.R.P.

A jurisprudência constitucional é inteiramente de louvar, pois re-
presenta a concretização de uma garantia jurídico-política imanente
no Estado Social de Direito Democrático, estruturado sobre os prin-
cípios da igualdade material e da maior justiça material que, ao fim
e ao cabo, aquela garantia visa salvaguardar.

Não faria sentido que, tendo-se procedido a uma nova valoração
dos factos, mesmo que despindo-os da valoração ético-penal, se não
repercutisse essa nova visão do jurídico nos factos já ocorridos, quando
o momento da aplicação da lei se revela igualmente pela aplicação
de uma sanção que pode importar um sacrifício pecuniário mais
sensível.

O fundamento jurídico-político da garantia de aplicação retroactiva
da lei penal de conteúdo mais favorável levou Gomes Canotilho e
Vital Moreira, além de outros autores, a defender o mesmo princípio
no domínio dos ilícitos de mera ordenação social e disciplinar (Cons-
tituição da República Portuguesa, Anotada, 3a Edição revista, 1993,
págs. 195). E tem sido, aliás, no mesmo sentido a jurisprudência da
1a Secção deste S.T.A. no que toca ao ilícito disciplinar, como se
revela em inúmeros acórdãos (como, entre outros, os 86.11.27, do
Pleno, in Acs. Dts. 305-706; de 88.10.18, in Rec. 15.829 e de 90.02.01,
in Rec. 26.916).
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O Código Penal, – lembrando-se aqui que funciona como direito
subsidiário do Dec-lei no 433/82, de 27 de Outubro, por força do
estatuído no seu arto 32o –, tem retratado no seu arto 2o, no 4 todo
o conteúdo semântico daquele arto 29o, no 4 da C.R.P., prescrevendo
expressamente que “quando as disposições penais vigentes no mo-
mento da prática do facto punível forem diferentes das estabelecidas
em leis posteriores, será sempre aplicado o regime que concretamente
se mostre mais favorável ao agente, salvo se este já tiver sido con-
denado por sentença transitada em julgado”.

Ora, perante este comando não deixou a jurisprudência do S.T.J.
de entender que ele era aplicável ao instituto da prescrição, por este
se consubstanciar em lei criminal, sempre que se colocasse uma ques-
tão de aplicação das leis no tempo (cfr. Assento de 89.02.15, in D.R,
I, Série, I de 89.03.17, que doutrinou que “em matéria de prescrição
do procedimento criminal se deve aplicar o regime mais favorável
ao réu, mesmo que no momento da entrada em vigor do Código
Penal de 1982 estivesse suspenso o prazo de prescrição por virtude
de acusação deduzida”, e acs. de 86.03.05, 86.10.29 e 86.04.02, in
BMJ 355/180, 360/40 e 356/117).

Deixando de parte o valor da doutrina com força obrigatória geral,
proclamada pelo referido Assento do S.T.J., para a solução da questão
em apreço, não só por ser passível do suspeito e pretenso legitimador
argumento da diferente natureza do novo ilícito, como por se poder
questionar a sua força, utilizando a argumentação do Acórdão do
Tribunal Constitucional no 810/93, de 93.12.07, in D.R., II, Série, de
94.03.02, sempre se pode sustentar a aplicação do regime concre-
tamente mais favorável, em matéria de prescrição dos artos 27o e
28o do D.L. no 433/82, aplicáveis por via da remissão do arto 4o,
no 2 do R.J.I.F.N.A., pois que é certo que a legitimação para a apli-
cação retroactiva da lei mais favorável, mesmo em matéria de pres-
crição do procedimento judicial das transgressões convertidas ou des-
graduadas em contra-ordenações, encontra sufrágio no citado arto 29o,
no 4 da C.R.P., por também aqui, e não só nas normas que prevêem
a incriminação e fixação das penas ou das que contribuem para fun-
damentar a responsabilidade, se manifestarem os mesmos fundamen-
tos garantísticos da igualdade material e da maior justiça material.
A renúncia ao direito do Estado de punir, incorporada como razão
justificativa na prescrição, não deixa de revelar uma nova concepção
da danosidade do facto, enquanto susceptível de reclamar a censura
e expiação da culpa do agente. Temos, portanto, de concluir na esteira
unânime de inúmeros acórdãos desta Secção, que, por isso, nos dis-
pensamos de citar, ser aplicável o regime prescricional mais favorável,
fixado na lei nova do R.J.I.F.N.A., por remissão para o D.L. no 433/82,
solução essa que se mantém, não obstante a publicação do C.P.Tri-
butário, em virtude deste compêndio legislativo consagrar um regime
de prescrição menos favorável do que resulta daquele diploma, como
ressalta desde logo do facto de fixar um prazo de prescrição mais
longo, de cinco anos, e de acrescentar outras causas de interrupção
e suspensão para além das que se contêm, directa ou indirectamente
(por remissão para o C. Penal), no D.L. no 433/82.

O arto 27o do citado D.L. no 433/82 prescreve que o procedimento
judicial por contra-ordenação se extingue, por prescrição, logo que
sobre a prática da contra-ordenação hajam decorrido dois anos quando
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se trate de contra-ordenações a que seja aplicável coima superior
a 100.000$00 ou um ano, nos restantes casos.

E muito embora no arto 28o do mesmo diploma se estatuam causas
de interrupção da prescrição, o certo é que a prescrição não pode
deixar de verificar-se logo que se perfaçam, respectivamente, 3 e 2 anos
sobre a prática da contravenção, ressalvado que seja o tempo de sus-
pensão que ocorre nos casos assinalados no arto 119o do C.Penal,
e, tal, por via do disposto no arto 120o, no 3 do mesmo compêndio
legislativo. Na verdade, estes dois últimos preceitos, dizendo o pri-
meiro respeito a instituto não expressamente previsto no D.L.
no 433/82, são subsidiariamente aplicáveis ao regime nele definido,
por força da remissão do seu arto 32o.

No entanto, haverá que ter em conta que, inexistindo no processo
de transgressão ou de contra-ordenação fiscal qualquer despacho de
pronúncia ou equivalente, nunca se poderá verificar o fundamento
de suspensão definido na al. b) do no 1 do arto 119o do C.Penal.
As notificações, a que aludem os artos 117o e 127o ou 140o do C.P.C.I.
não pressupõem qualquer despacho de apreciação judicial sobre a
suficiência probatória dos indícios dos factos susceptíveis de integra-
rem qualquer ilícito da referida natureza e, por isso, os despachos
que as ordenem não podem ser qualificados como despachos de pro-
núncia ou equivalente.

Revertendo ao caso concreto, fácil é constatar que o procedimento
judicial se encontra prescrito, como bem se julgou no acórdão re-
corrido. Na verdade, havendo os factos ocorrido em 84.07.13 e não
se tendo verificado causas de suspensão ou interrupção da prescrição,
há muito que se tinha esgotado, à data da sentença da 1a Instância,
em 90.10.25, o prazo de dois anos previsto no arto 27o, al. a) do
D.L. no 433/82. Mas, mesmo que tivesse havido qualquer causa de
interrupção da prescrição, ou seja mesmo que se aderisse à tese do
acórdão recorrido de que a notificação da arguida nos termos do
arto 127o do C.P.C.I., ocorrida em 90.06.28, interrompera a prescrição,
ainda assim o procedimento judicial já estaria, então, prescrito, por
já, nessa altura, haverem decorrido mais de 2 e até 3 anos, sobre
a data da prática dos factos e face ao disposto no arto 120o, no 3
do C.Penal.

V – Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em negar provimento ao recurso e confirmar o acórdão recorrido.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa. — Fui presente,
Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Contribuição autárquica. Isenção. TLP, SA.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Não há nenhuma norma que conceda isenção da con-
tribuição autárquica aos TLP pelos prédios urbanos que
possui.

II — As isenções fiscais têm de constar da lei por força do
princípio da legalidade tributária (106o, n.o 2 da CRP).

III — A contribuição autárquica é um imposto novo, tipica-
mente definido por elementos diferentes da contribuição
predial.

IV — Esta era um imposto sobre o rendimento; aquela é um
imposto sobre o património.

V — A contribuição autárquica apenas ocupa parcialmente
uma faixa económica erigível em fonte de tributação pelo
legislador, tendo-lhe escapado a correspondente aos pré-
dios arrendados.

VI — Pelo art.o 2, 1) do DL 485/88, de 30/12 e 2o do DL
215/89, de 1/7, o legislador apenas pretendeu deixar claro
que a isenção da contribuição predial se mantinha em
relação aos factos passados, não obstante a eventualidade
de só posteriormente virem a ser conhecidos.

Recurso n.o 15.079, em que são Recorrente os Telefones de Lisboa
e Porto (TLP) S.A. e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi
Relator o Exm.o Cons.o Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Telefones de Lisboa e Porto (TLP), S.A., com sede em Lisboa,
impugnaram judicialmente perante o Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa (9o Juízo), a liquidação da contribuição autárquica
do ano de 1990, do montante de 181.110$00, efectuada pela Repartição
de Finanças de Lisboa - 16o Bairro Fiscal -, incidente sobre o prédio
urbano inscrito na respectiva matriz da freguesia de São Jorge de
Arroios, sob o art.o V-01647, alegando, em síntese:

a) À face do n.o 4 do art.o 9o da Lei n.o 88/89, de 11/9, ”as in-
fra-estruturas que integram a rede básica de telecomunicações cons-
tituem bens do domínio público, sendo afectados nos termos da lei,
aos operadores de serviço público que as explorem”.

b) Ora o prédio, de que é proprietário, está afecto à instalação,
protecção e conservação daquelas infra-estruturas, na medida em que
lhes serve de suporte físico, aos nós de concentração, comutação de
processamento.

c) É, por isso, uma infra-estrutura integrante dessa rede básica
de telecomunicações.

d) E logo constitui um bem do domínio público.
e) Que como tal não reúne os requisitos cumulativos do conceito

fiscal de prédio para os efeitos de contribuição autárquica (estrutura
física, patrimonialidade e economicidade).

f) Pois não fazem parte do património de uma pessoa singular
ou colectiva e estão excluídos do comércio jurídico privado.

g) A impugnante gozava de total isenção de impostos, entre eles
se contando a contribuição predial, e taxas, nos termos do art.o 15o,
al. b) do seu Estatuto, anexo ao D.L. 48007, de 26 de Outubro de
1967.
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h) Tal isenção teve por fonte o estipulado no art.o 19o do contrato
de concessão celebrado entre o Estado e a ”The Anglo Portuguese
Company”, de 25/01/28 (D.G. n.o 23, II série, de 28/01/28), a quem
os TLP, E.P. sucederam.

i) O art.o 2o, 1) do D.L. 485/88, de 30/12, revogou, a partir de
1 de Janeiro de 1989, os benefícios fiscais de que a impugnante be-
neficiava, mantendo apenas as isenções da sisa e da contribuição
predial.

j) No entanto o art.o 2o do D.L. 215/89, de 1/7, que aprovou o
Estatuto dos Benefícios Fiscais, manteve alguns benefícios fiscais e
entre eles a isenção da contribuição predial, cujo direito tenha sido
adquirido até 31/12/88, sem que aí expressamente inclua a impugnante,
mas logo também ao explicitada (no n.o 2) que os direitos adquiridos
poderiam ser benefícios adquiridos, entre outros meios, por via
contratual.

l) Porque em 89.01.01, a contribuição predial deixou de vigorar
para passar a existir em sua substituição a contribuição autárquica,
só consegue dar-se sentido útil ao art.o 2o do D.L. 485/88, de 30
de Dezembro, desde que se interprete a referência feita à contribuição
predial como sendo efectuada à contribuição autárquica, vendo-se
essa divergência como um ”lapsus calami” do legislador, pois, de resto,
era estar, com quebra de logicidade do pensamento do legislador,
a prever uma manutenção do imposto a partir do momento em que
ele já não existia.

k) Esta interpretação respeita inteiramente as regras do art.o 9o

do C. Civil, mormente a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias
em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em
que é aplicado.

m) Tanto mais que a contribuição autárquica é o tributo substitutivo
da contribuição predial, conforme expressa declaração do legislador
fiscal em vários excertos do Cód. C. Autárquica.

n) E é por essa razão que o legislador foi dizendo nos arts.o 3o,
5o e 8o do D.L. 442-C/88, que aprovou o C.C.A., que as isenções
da contribuição predial se manteriam com referência à contribuição
autárquica.

o) Não obstante a impugnante haver passado pelo D.L. 147/89,
de 6 de Maio, a pessoa colectiva de direito privado, tudo continuou,
no domínio da isenção em causa, como dantes, por o seu art.o 2o

haver disposto que os TLP, SA, sucediam automaticamente aos TLP,
E.P., conservando a universalidade dos bens, direitos e obrigações,
integrantes da sua esfera jurídica no momento da transformação.

II. Por sentença, de 92.03.31, do citado Tribunal Tributário de 1a

Instância de Lisboa (9o Juízo) foi a impugnação julgada improcedente.
Para assim decidir estribou-se o Mm.o Juiz, essencialmente, na se-

guinte fundamentação:
Não existe presentemente no nosso ordenamento jurídico qualquer

norma que expressamente conceda à impugnante a isenção da con-
tribuição autárquica e de acordo com o nosso sistema constitucional
as isenções têm de ser expressamente estabelecidas por lei (art.o 106o,
n.o 2 da CRP). Porque resultando de normas excepcionais ao princípio
da generalidade dos impostos, as normas que as concedam nem sequer
podem ser objecto de interpretação analógica.

Se é certo que o art.o 2o do D.L. 485/88, de 30/12, manteve à
impugnante os benefícios da isenção da sisa e da contribuição predial
não pode essa isenção ser considerada já na data em que o imposto
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já não existia por haver sido substituído por outro, através do DL
442-C/88, de 30/11, até de data anterior, cujos elementos típicos são
diferentes, como é o da contribuição autárquica em que a base da
incidência é, não o rendimento do prédio, mas o seu valor patrimonial
(abrangendo apenas uma parte da realidade económica anterior, pois
que outra se deslocou para a cédula do IRS sob forma de rendimentos
prediais efectivamente recebidos e decorrentes das situações de ar-
rendamento e semelhantes) e o sujeito activo é, não o Estado, mas
as autarquias locais.

De resto, o facto das normas que regulam no C.C. Autárquica
o regime das isenções (art. 12o) não contemplarem a impugnante
só pode ser visto no mesmo sentido da interpretação que se retira
do DL 485/88 e, por outro lado, não pode a situação da impugnante
acobertar-se debaixo do art.o 3o do D.L. 442-C/88, de 30/11, por não
ser caso de isenção temporária, como aí se exige.

Finalmente, o D.L. 147/89, de 6 de Maio, não é fonte de qualquer
isenção, tendo apenas o fenómeno sucessório dos direitos e obrigações
dos TLP, E.P. para a nova empresa privada, TLP, S.A., e só incluía
o direito à isenção em causa se porventura o mesmo fizesse parte
do acervo dos direitos e isso não acontecia, e quanto, ao prédio sujeito
à tributação, ele não fez parte do domínio público do Estado, não
beneficiando de qualquer não sujeição ao imposto.

III. Inconformada com tal decisão, dela recorrem os impugnantes
TLP, S.A., directamente para esta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo, ilustrando o seu recurso com
desenvolvida e distinta argumentação, toda tendente a demonstrar
os seus pontos de vista evidenciados já nos autos, concluindo-a com
as pertinentes conclusões, que aqui se dão por reproduzidas, e que,
no essencial, apontam para a isenção da contribuição autárquica por
decorrência do art.o 15o al. b) dos seus Estatutos; do art.o 2, n.o 1
do DL 485/88, de 30/12; da fonte contratual da isenção corporizada
no inicial contrato de concessão com a ”The Anglo Portuguese Com-
pany” (art.o 19o); da dominialidade pública do prédio urbano por
fazer parte das infra-estruturas que integram a rede básica de
telecomunicações.

IV. O Exm.o mag. do M.o P.o, junto deste Supremo Tribunal, emitiu
parecer no sentido de que o recurso não merece provimento.

V. Colhidos os vistos legais dos Exm.s Senhores Juízes-Adjuntos
cumpre decidir.

1. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade
relevante:

a) A impugnante foi tributada em contribuição autárquica, no mon-
tante de 181.110$00, do ano de 1990, respeitante ao seu prédio urbano
com a matriz n.o 1647, sito na Rua Sousa Martins, n.o 20, freguesia
de São Jorge de Arroios, onde tem instalados os seus serviços.

b) A referida contribuição incidiu sobre o valor tributável de
13.931.505$00, sendo a taxa aplicada de 1,3% (cfr. fls. 10).

c) A impugnante é uma sociedade anónima de capitais maiori-
tariamente públicos, tendo sucedido à empresa pública TLP, E.P.,
automática e globalmente, conservando a universalidade dos bens,
direitos e obrigações integrantes da sua esfera jurídica no momento
da transformação (art.o 2o do DL n.o 147/89, de 6/05).

2. A controvérsia a solver neste tribunal de recurso consiste em
saber se a sentença recorrida ditou ou não a decisão jurídica acertada
para a questão que perante ela foi suscitada, ao decretar que os TLP
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não gozam, a partir de 1 de Janeiro de 1989, de isenção da contribuição
autárquica, relativamente ao referido prédio urbano.

E porque as questões suscitadas nas conclusões das alegações de
recurso se apresentam alinhados em função de certo carácter ou pen-
dor potencialmente mais determinante ou incisivo da solução pre-
tendida, será função dessa específica valorização que as apreciaremos.

3. O art.o 2o, 1) do D.L. 485/86, de 30/12 (editado a coberto da
Lei Orçamental para o ano de 1988, ns.o 2/88, de 26/1) revogou,
a partir de um de Janeiro de 1989, os benefícios fiscais de que os
Telefones de Lisboa e Porto, E.P., gozavam, nos termos do art.o 15o,
al. b), do seu Estatuto anexo ao Dec.Lei n.o 48007, de 26/10/967,
com excepção das isenções da sisa e da contribuição predial. Protesta
a recorrente que o legislador de tal diploma não terá deixado de
ter sido um pouco displicente quanto à linguagem utilizada no tocante
à isenção da contribuição predial, dizendo ”minus quam voluit”, pois
que não tem qualquer sentido falar de uma manutenção da isenção
da contribuição predial, precisamente quando, no mesmo dia, um
outro imposto, - a contribuição autárquica -, iria preencher o mesmo
espaço, aprovada por sinal por um outro diploma temporalmente
anterior, ou seja o D.L. 442-C/88, de 30 de Novembro. Tratar-se-ia
de um comportamento absurdo do legislador que o art.o 9o do C.
Civil permitiria considerar excluído, interpretando a referência à con-
tribuição predial como dizendo respeito à autárquica, respeitando-se
”a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi
elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada”
(n.o 1, in fine). Mas o que é certo que a atitude do legislador do
D.L. 485/88 não sofre de qualquer vício de ilogicidade.

Por um lado, está em perfeita coerência com a sua declarada in-
tenção, expressa no exórdio do diploma, de revogar vários benefícios
fiscais cuja manutenção entendeu não encontrar então justificação;
de propiciar a clarificação do sistema dos incentivos fiscais a introduzir
com a reforma fiscal dos impostos sobre o rendimento e de repensar
o peso económico das despesas fiscais assim conseguidas. Por outro
lado, ao falar no preceito em causa (art.o 2o, 1)) de manutenção
da contribuição predial e não de instituição ou atribuição de isenção,
a linguagem só pode apontar para o respeito pela paralisação dos
efeitos dos factos tributários passados, ou seja, para o respeito pelo
impedimento do crescimento de qualquer obrigação de contribuição
predial pelos factos tributários antes ocorridos, mas cuja verificação
constitutiva, pelo acto de liquidação, se poderia operar em momento
posterior. Continua-se a garantir a isenção predial pelos factos tri-
butários passados. Eis, bem clara, uma razão para a existência do
referido preceito.

Se não fora ele, sempre se poderia questionar posteriormente se
não seria devida contribuição predial por factos tributários ocorridos
antes, pese embora a contemporaneidade imperativa, quanto ao mo-
mento da isenção e da tributação que afastaria aquela dúvida.

Ao que vai dito apenas haverá que acrescentar não ser possível
estender o regime do DL 485/88, nem qualquer outro como o que
decorre do art.o 2o do DL 215/89, de 1 de Julho, ou até dos que
se referenciam no D.L. 442-C/88 (art.o 3) ou no próprio C.C.A., ati-
nentes a isenções da contribuição predial como podendo abranger
a contribuição autárquica, por tal apenas poder sustentar-se numa
analogia, concebida nos termos deveras latos, e ela estar proibida
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no domínio da definição dos elementos essenciais dos impostos como
é a isenção (art.o 9o do Est. Ben. Fiscais).

A vontade iniludível do legislador, mesmo do D.L. 445/88, no sen-
tido da revogação da isenção da contribuição predial e da concessão
de qualquer isenção da contribuição autárquica aos TLP resulta ainda
do facto de não lhe haver mantido, não obstante se tratar de direito
adquirido até 31/12/88, no art.o 2o do D.L. 215/89, de 1/7, que aprovou
o E.B.F., quando aí converteu, em certos casos (onde não se inclui
o da recorrente) uma isenção em outra isenção (cfr. art.o 2o, n.o
1, al. f)).

Também não poderá sustentar-se a ”conversão” da isenção da con-
tribuição predial para a autárquica ao abrigo do art.o 2o, n.o 2 do
D.L. 215/89, de 1/7, pois que o preceito apenas pretende honrar o
princípio, mesmo no domínio do direito fiscal, ”pacta sunt servanda”.

Em primeiro lugar, há que ter em conta que a fonte legal da isenção
da contribuição predial, de que gozavam os TLP, não era já o referido
contrato de concessão (art.o 19o) celebrado entre o Estado e a ”The
Anglo Portuguese Company”, mas a disposição legal do Estatuto,
- o art.o 15o, al. b) -, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 48007, de 26/10/967,
relativo à empresa (Telefones de Lisboa e Porto) que então sucedeu
à constituída pela concessionária.

Depois, o preceito em causa só tem sentido, no que tange ao tributo
examinado, em relação às isenções da contribuição predial convertidas
em isenção de contribuição autárquica e essas são apenas as referidas
no art.o 50o do E.B.F. e entre os sujeitos aí indicados não vêm men-
cionados os TLP.

Em abono da tese da recorrente não podem ainda chamar-se o
art.o 3o do D.L. 442-C/88, de 30/11, que aprovou o C.C.A., pois que
ele tem por objecto de estatuição apenas o caso das isenções tem-
porárias e o caso a recorrente era o de uma isenção definitiva, nem
o art.o 12o do próprio C. C. Autárquica donde não figura qualquer
isenção em seu favor.

Podemos, pois, concluir inexistir, neste momento, qualquer norma
expressa atributiva da isenção da contribuição autárquica à recorrente
e ela tornar-se-ia necessária por imperativo constitucional, da ne-
cessidade de uma expressa consagração em lei formal (art.o 106o,
n.o 2 da C.R.P.). Tal necessidade absoluta resulta do facto de estarmos
perante um tributo definido por elementos típicos absolutamente di-
ferentes do anterior, embora ocupe parcialmente uma faixa económica
que o anterior tributava, o que já se aludiu. O novo tributo, ao contrário
da contribuição predial, não incide sobre o rendimento do prédio
mas sobre o seu valor patrimonial. O seu sujeito activo não é o Estado
mas as autarquias locais. Os seus benefícios estão definidos em novos
termos.

Abordemos, por último, a questão da pretensa qualificação do pré-
dio urbano como bem do domínio público. A resposta afirmativa
levar-nos-ia à conclusão da não sujeição da recorrente à contribuição
autárquica, por força do disposto no art.o 9o da C.C.Autárquica, por
se haver então de entender que tais bens estariam afectos ao serviço
do Estado.

Mas ainda aqui a recorrente não tem razão. É que face ao disposto
nos arts.o 9o, ns.o 1 e 4 e 7o, n.o 1 da Lei n.o 88/89, de 11/9 só a
rede de transmissões (infra-estruturas que integram a rede básica
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de telecomunicações como ”conjunto de nós, ligações e equipamentos
que permitem a interconecção entre dois maiores pontos para as te-
lecomunicações entre eles” são considerados pela lei como bens do
domínio público.

De tal qualificação escapam os edifícios que como estrutura fixa
possibilitam a instalação e resguardo das infra-estruturas básicas de
transmissões e o acesso directo do público à prestação dos respectivos
serviços. Tais edifícios são assim construções constituídas por estru-
turas físicas edificadas sobre parcelas de território e que fazem parte
do património da recorrente que a todo o tempo lhes poderá dar
um diverso destino económico. São, pois, valores patrimoniais atri-
buídos a uma pessoa, no caso, colectiva, e com valor traduzível em
regras de mercado.

Estamos, pois, perante um prédio cujo valor patrimonial está sujeito
à contribuição autárquica (art.o 1o do C.C.A.) que é devida pelo res-
pectivo proprietário que é, na espécie vertente, e conforme se vê
do probatório, a recorrente.

Toquemos, por fim, no D.L. 147/89, de 6/5. Trata-se de um diploma
que não é fonte de qualquer tributação nem poderia estabelecer quais-
quer isenções por não ter sido publicado a coberto de qualquer au-
torização legislativa (arts. 106o, n.o 2 e 168o, n.o 1, al. i da C.R.P.).
A sua estatuição restringe-se à efectivação do fenómeno sucessório
dos direitos e obrigações dos TLP, E.P. para a nova empresa TLP,
SA, em cujo acervo só se poderia contar o direito à isenção se dele
fosse titular a primeira sociedade e já se viu que não.

Por tudo o exposto falece toda a argumentação da recorrente ten-
dente a demonstrar que continuava a beneficiar da isenção da con-
tribuição autárquica.

A douta sentença recorrida, porque se norteou por estes parâmetros
interpretativos, merece ser, pois, confirmada.

VI. Destarte, atento tudo o exposto acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em
negar provimento ao recurso e confirmar a douta sentença recorrida.

Custas pela recorrente com procuradoria de 70 %.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Júlio Ferreira Tormenta — José Jesus Costa (Vencido pelas
razões do meu voto de vencido no ac. desta Secção de 30.10.1991,
no rec. 366, págs. 765 e segs.). — Fui presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Reversão. Responsabilidade dos gerentes. Ge-
rência de facto.
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Doutrina que dimana da decisão:

Quem não exerça a gerência de facto, efectiva, da empresa
então ocupada pelos trabalhadores, não assume a respon-
sabilidade pessoal e subsidiária, estabelecida no art. 16o

do CPCImpostos.

Recurso n.o 15 333. Recorrente: Fazenda Pública; recorridos: Minis-
tério Público e Sociedade de Representações Sida Sueca, Lda Re-
lator: Exmo. Conso Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformado com o acórdão do Tribunal Tributário de 2.a Ins-
tância (TT2a) que negou provimento ao recurso obrigatório e con-
firmou a sentença recorrida por falta de objecto processual em relação
à oponente, veio o representante da FaPa junto daquele tribunal re-
correr, na oposição à execução fiscal inicialmente movida a EDA-
GA-Empresa Distribuidora de Aparelhos e Gás, Lda, por dívidas re-
lativas a imposto profissional de 1975 e 1976, multas, adicionais e
juros de mora, e que reverteu contra a oponente Sociedade de Re-
presentações SIDA SUECA, Lda, concluindo a sustentar que:

- perante a factualidade provada, de a executada EDAGA se obrigar
pela intervenção e assinatura conjunta dos dois gerentes, Alcino Go-
mes Brandão e a oponente, de somente aquele Alcino ter sido expulso
pelos trabalhadores da executada, em 1975, e de a oponente ter con-
tinuado as funções de gerência através dos seus representantes, esta
terá de ser considerada gerente de facto e de direito no período
de 1975 e 1976, do que advirá a sua responsabilidade pessoal e subsi-
diária, nos termos dos arts. 146o e 16o do CPCImpostos;

- a doutrina do Assento do STJ, de 13.3.85, que predica que se
um dos gerentes for impedido de intervir nos actos de administração
e disposição de bens da originária devedora, os demais se têm como
impedidos ipso facto, invocado pelo acórdão recorrido, se não aplica
ao caso vertente, por neste não estarem em causa relações contratuais,
mas imposições legais.

Pelo acórdão recorrido teriam sido violados os arts. 16o, 146o e
176o, b) do CPCI.

Contra-alegou o Exmo Magistrado do MoPo junto do tribunal re-
corrido, a sustentar não merecer o recurso provimento, porquanto
do probatório do acórdão recorrido decorre, de modo irrefutável,
que a oponente não exerceu, no período a que respeita a dívida exe-
quenda o exercício efectivo do cargo de gerente, o que determina
a sua irresponsabilização substantiva, e que a invocação feita na peça
sob recurso da doutrina do referido Assento do STJ, não sendo decisiva
para a decisão alcançada, apenas serviu para reforçar a tese de que
impedido um dos gerentes, os demais também se deveriam considerar
impedidos ipso facto, pois que a executada só se poderia obrigar
pela intervenção e assinatura conjunta de dois gerentes.

O acórdão recorrido concluiu, depois da análise crítica feita ao
material probatório, pela não posse e administração da empresa exe-
cutada por parte da oponente, causada pela ocupação daquela e au-
togestão dos seus trabalhadores, do que teria decorrido a ilegitimidade
substantiva da oponente, que se veio a projectar sobre a instância
executiva pela falta de objecto processual em relação ao sujeito re-
vertido e determinando a sua extinção em relação a ele.
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E respondeu à objecção que poderia advir de a oponente não ter
sido compelida a deixar a gerência da forma acontecida com o gerente
Alcino, com a doutrina do aludido Assento, conjugada com o regime
de responsabilidade conjunta dos dois gerentes da executada EDAGA,
Lda.

Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos, dados como
provados:

A - Foram movidas contra Edaga, Lda, as execuções fiscais nos 92/82
e 93/82 para cobrança das quantias em que foi condenada nos pro-
cessos de transgressões nos 1597/80 e 1598/80 do referido 3o Juízo
do Tribunal de 1a Instância das Contribuições e Impostos de Lisboa.

B - Essas quantias respeitam a imposto profissional deduzido nas
remunerações dos seus empregados nos anos de 1975 e 1976; multas
por não entrega dessas quantias nos cofres do Estado e custas
respectivas.

C - Eram gerentes da Edaga, Lda, nos anos de 1975 e 1976 Alcino
Gomes Brandão e a oponente, conforme registo efectuado na Con-
servatória do Registo Comercial de Lisboa, a fls. 87 do Livro C-93.

D - A sociedade Edaga, obrigava-se pela intervenção e assinatura
conjunta dos dois gerentes, conforme registo efectuado na Conser-
vatória do Registo Comercial de Lisboa, a fls. 122 vo do Livro C-50.

E - Em 1975 os trabalhadores da Edaga, reunidos em plenário,
deliberaram expulsar o gerente Alcino Gomes Brandão das instalações
da empresa, tendo-o impedido efectivamente de continuar a ocupar-se
dos negócios da sociedade.

F - Os gerentes da oponente deixaram de praticar actos de ad-
ministração e de disposição da Edaga, Lda. a partir de 1975 até 1979.

G - Nesse período os actos de administração e de disposição dos
bens e valores da Edaga, Lda, passaram a ser praticados por uma
“Comissão de Trabalhadores”, que se arrogou tal direito.

H - Foi a “Comissão de Trabalhadores” quem passou a receber
os pagamentos de fornecedores e os empréstimos bancários, a assinar
os cheques de levantamento de fundos e a dispor dos bens da Edaga,
Lda.

Pretende, ora, a Rte FaPa, fundamentalmente, fazer vingar a tese
de que a oponente prosseguiu, no período a que respeitam as dívidas
exequendas, a gerência de facto da executada, contrariamente ao su-
cedido com o seu co-gerente Alcino, visando alcançar a sua respon-
sabilização subsidiária pelas mesmas, nos termos dos arts. 16o e 146o

do CPCI, em atenção à tomada de posição que liga aquela respon-
sabilidade ao exercício efectivo, de facto, das funções de gerência,
que pressuponha a verificação da culpa funcional que lhe vai associada
(cf. Alberto Xavier, Manual (. . .), p. 389, Ruy Albuquerque e Menezes
Cordeiro, em CTF 334/336, p. 152 e ss, Acs. deste tribunal, de 20.2.80
e de 4.2.81, em AD 222/746 e 236/237, p. 1040), num entendimento
que vinha já defendido por Manuel Andrade, em RLJ 83o/210 e ss.

Todavia, tal pretensão afronta o probatório estabelecido nas ins-
tâncias e o juízo que sobre ele emitiu o tribunal recorrido, ao analisá-lo
criticamente.

É deste a expressão desse juízo -“é verdade que, durante o referido
período, a oponente não expressou a vontade da sociedade originária
executada perante quaisquer terceiros. Ela não administrou os seus
interesses; não curou dos seus negócios ou dispôs dos seus bens através
dos seus dois gerentes que a representavam na gerência da originária
executada”. . . “pois foi (a comissão de trabalhadores) quem se ocupou
dos negócios da sociedade, quem manifestou a sua vontade jurídica”.
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Juízo de facto, alicerçado nos factos dos itens F, G e H do pro-
batório, que não compete a este tribunal rever, mas, antes, acatar,
nos termos dos arts. 722o/1 e 2, 729o/1 do CPCivil e art. 21o/4 do
ETAF.

Assim, da instância vem definitivamente estabelecida a falta de
suporte factual para a responsabilização da oponente, de nada valendo,
ora, afirmar-se que os gerentes desta não foram afastados da gerência,
como aconteceu com o co-gerente Alcino.

Pensada a presunção da gerência de facto por efeito da gerência
nominal ou de direito, a solução não será outra face ao esquema
factual referido, mediante o qual se tem como ilidida a presunção.

Esquema que torna a questão líquida no sentido propugnado pela
decisão recorrida, sem que ao caso interesse considerar a doutrina
do Assento do STJ de 13.3.85, a que o tribunal apelou apenas para
reforçar a sua tomada de posição em face do regime de responsa-
bilidade conjunta dos co-gerentes da executada.

Mesmo que, por hipótese, se entendesse não aplicável ao caso da
responsabilidade dos gerentes, estabelecida por lei, tal doutrina, a
irresponsabilidade da oponente não deixava de decorrer da situação
própria e individual em que a mesma se encontrava perante a gestão
da executada e das respectivas decisões.

Por tudo, não se perfila no caso a responsabilidade em questão,
pelo que o acórdão recorrido nenhum agravo fez aos preceitos dos
arts. 16o, 146o e 176o/b) do CPCI, merecendo confirmação.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Sem custas.

95-3-22. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo (Relator) — Júlio
Ferreira Tormenta — José de Jesus Costa. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Imposto sobre sucessões e doações. Câmara municipal. So-
ciedade comercial. Negócio jurídico. Permuta. Doação.
Bens futuros. Liberalidade. Negócio oneroso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Um contrato entre uma câmara municipal e uma so-
ciedade comercial, titulada por escritura pública, é de
qualificar como permuta e não como doação daquela
em favor desta, se no caso a instância deu como provados,
entre outros, os factos de que nunca houve qualquer de-
liberação dessa câmara no sentido de doar fosse o que
fosse a tal sociedade e de que o que as partes quiseram
foi titular por essa escritura um acordo a que haviam
chegado e que fora aprovado em reunião camarária, en-
volvendo as seguintes obrigações mútuas: a câmara ce-
deria a propriedade e posse de certo lote de terreno para
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construção à dita sociedade que, em contrapartida, cons-
truiria nele um prédio urbano e cederia à câmara a pro-
priedade e posse da cave e rés-do-chão de tal prédio.

2 — Os próprios dizeres da minuta de recurso da Fa Pa de
que “as partes no contrato(. . .) doaram simultaneamente
bens presentes por bens futuros acautelando os interesses
mútuos devidamente expressos na sua vontade real de-
clarada(. . .) a tal ponto que o doador receberia em con-
trapartida a doação de bens futuros a construir pela im-
pugnante (. . .), a título de compensação e em resultado
das liberalidades constituídas”, implicam a conclusão de
que não se tratava de uma liberalidade mas de uma per-
muta, arredando a hipótese, improvável e incompreen-
sível, de uma doação da câmara à sociedade, que a Ad-
ministração, numa leitura superficial e acrítica, viu nessa
escritura.

Recurso n.o 15.782. Recorrente: Fazenda Pública; recorrida: Pimenta
& Rendeiro, Urbanizações e Construções, S. A. Relator: Juiz Con-
selheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:

1. PIMENTA & RENDEIRO, URBANIZAÇÕES E CONSTRU-
ÇÕES, S. A., com sede na Amadora, impugnou uma liquidação de
imposto sobre doações que lhe foi feita pela 1.a Repartição de Finanças
de Sintra.

Por sentença de 15-7-92 (fls. 57 e 61) o Tribunal Tributário de
1.a Instância de Lisboa (7o Juízo) julgou a impugnação procedente
e anulou essa liquidação.

É de tal sentença que sobe o presente recurso, interposto per saltum
pela FAZENDA PÚBLICA que a rematar a sua alegação ofereceu
as seguintes conclusões:

a) A escritura de rectificação de fls. 34 não deverá produzir os
efeitos desejados, na permuta de bens presentes por futuros, uma
vez que a escritura de doação só não poderá produzir os efeitos ju-
rídico-fiscais desde que ocorra uma das situações previstas no arto 153o

do CIMSISD, como seja a devolução dos bens ao doador”.
b) Pela escritura de rectificação não houve a transferência da ti-

tularidade dos bens doados da esfera do donatário para o doador,
pelo que não deverá produzir os efeitos pretendidos.

c) Deve a sentença, que violou, por errada interpretação, os artos 97o

e 153o do CIMSISD, ser revogada e substituída no sentido de ser
mantido o acto tributário.

A sociedade recorrida contra-alegou a fls. 73 e segs. pugnando
pela improcedência do recurso e a manutenção da sentença.

A fls. 89 o Mo Po emitiu parecer no sentido de o recurso merecer
provimento.

2. A instância elaborou assim a especificação factual:
A - “A liquidação impugnada teve lugar no processo de liq. do

imposto sucessório no 26073, instaurado com base na escritura no 88/90
de 31/07/90, outorgada no notário privativo da C. M. Sintra (doc.
1) da qual foi apurado o valor tributável por doação de
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Esc. 79.860.000$00 e o imposto de sucessões e doações no valor de
Es. 36.430.000$00”.

B - “Através da escritura referida e em causa, constata-se que:
- A C. M. S. era proprietária de um prédio rústico sito em Massamá,

freguesia de Queluz.
- Anteriormente à data da referida escritura, havia sido celebrada

uma proposta no 3-P/89 (doc. 2) e ainda um Protocolo de 21/03/89
(doc. 3) aprovado na Reunião Ordinária de 22/02/89.

- A escritura de 31/07/90 foi assim outorgada em cumprimento
de obrigações mútuas expressamente”.

C - “Por tal escritura a C. M. S. entregou à ora impugnante o
referido terreno designado por Lote 258 da 2a Fase, em Massamá.

D - “Em cumprimento dos acordos e protocolos assinados por tal
escritura, a ora impugnante obrigou-se a entregar à C. M. Sintra,
no prazo de 30 dias, a cave e o rés-do-chão do prédio a construir
no terreno entregue pela C. M. Sintra”.

E - Através do alvará de loteamento no 45/82 (doc. 4 de 30/05/86),
e por imposição condicional da C. M. Sintra, a ora impugnante en-
tregou à C. M. Sintra o Lote no 258, por escritura de 30/05/86 (doc. 5),
porquanto aquela Câmara pretendia instalar na futura construção
os Serviços Administrativos e de Prevenção”.

F - “Por parte da C. M. Sintra nunca houve qualquer deliberação
no sentido de ’doar‘ fosse o que fosse à impugnante”.

G - “As partes quiseram, dentro dos poderes de ambas e negociação
normal de concessão de alvará para construção:

- A C. M. Sintra devolver à impugnante o lote de terreno 258,
que lhe havia sido entregue por escritura pública.

- A impugnante, sendo-lhe devolvido o terreno, obrigava-se a en-
tregar à C. M. S. a cave e o r/c da futura construção no aludido
terreno”.

H - E tanto assim foi que por escritura de 08/03/91 - escritura
no 29/91 - doc. 6 -, as partes vieram rectificar a escritura de 31/07/90,
esclarecendo o conteúdo da permuta de um bem presente por outro
bem futuro e esclarecer que nunca houve qualquer doação, antes
e tão-só a permuta, em cumprimento de acordos, protocolos e ne-
gociações havidas anteriormente entre as partes”.

3. Após esta especificação factual a sentença propôs-se qualificar
juridicamente o negócio celebrado entre a ora recorrida sociedade
e a Câmara Municipal de Sintra (C. M. S.). E, depois de acrescentar
ainda como provado o facto de a repartição de finanças ter procedido
à impugnada liquidação “em virtude de na escritura celebrada em
31 de Julho de 1990 (é por manifesto lapso que a sentença aqui
refere 1991) se ter declarado que a C. M. S. doava à impugnante
uma parcela de terreno para construção e que esta doará àquela
Câmara uma cave e o r/c do prédio a construir naquela lote”, assentou
em que “os termos do negócios celebrado mostram à sociedade es-
tarmos em presença não de uma doação da propriedade dum imóvel
mas de um contrato de troca ou permuta”.

Apoiando-se em citações de Galvão Telles, Antunes Varela e Bap-
tista Lopes, a sentença considera essencial ao conceito de doação
o carácter de liberalidade, a existência, do lado do doador, de um
animus donandi do intuito de fazer uma liberalidade à custa do seu
património e em benefício e enriquecimento do donatário.

Por fim declara que manifestamente não se verifica, no caso em
apreço, esse espírito de liberalidade, que “os termos do negócio ce-
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lebrado, como atesta de resto a escritura rectificativa, mostram antes
e à sociedade que estamos em presença de um contrato de troca”
e que “dúvidas não restam, pois, de que não nos encontramos perante
uma transmissão entre vivos a título gratuito”.

4. Vejamos agora o que contra esta pronúncia da sentença se alega
na minuta de recurso.

A recorrente não chega verdadeiramente a tentar contraditar tal
pronúncia de que o negócio jurídico titulado pela escritura de 31-07-90
era um contrato de permuta e não uma doação da C. M. de Sintra
em favor da sociedade ora recorrida.

É certo que no arto 7o dessa minuta e na al. b) das suas conclusões
ela se refere a tal negócio como um “contrato de doação” e uma
“escritura de doação”; mas tal referência é aí feita sem qualquer
justificação ou análise crítica prévia ou posterior, como se se tratasse
de um dado assente, indiscutível e indiscutido, quando é precisamente
aí, e só aí, que se situa toda a discussão.

Na verdade, é em pura perda que a recorrente dedica toda a sua
minuta de recurso a demonstrar que a escritura de 8-3-91 não tem
eficácia para anular aquela “escritura de doação” de 31-7-90 por não
se ter verificado a restituição ou devolução dos bens doados, como
exige o arto 153o do CIMSISD. É que a questão em disputa não
é essa: o que se questiona não é se a escritura de 1991 teve por
objectivo ou efeito anular ou alterar a de 1990, ou se limitou a aclará-la.

O que está em causa é precisamente classificar o negócio jurídico
titulado pela escritura de 1990. Ora a sentença alinhou entre os factos
provados alguns que, uma vez assentes, tornam inapelável a conclusão
de que se trata de uma permuta e não de uma doação. São eles,
entre outros, o de que por parte da C. M. de Sintra nunca houve
qualquer deliberação no sentido de doar fosse o que fosse à sociedade
ora recorrida e o de que o que as partes quiseram foi titular por
essa escritura um acordo a que haviam chegado e que fora aprovado
em reunião camarária, envolvendo as seguintes obrigações mútuas: a
C. M. de Sintra cederia a propriedade e posse do dito lote no 258
à dita sociedade que, em contrapartida, construiria nele um prédio
urbano e cederia à C. M. de Sintra a propriedade e posse da cave
e rés-do-chão de tal prédio.

Uma vez assente isto, por não impugnado no recurso, afastada
fica a hipótese, já de si improvável e incompreensível, de uma doação
da C. M. de Sintra à ora recorrida, que a Fazenda Pública, numa
leitura superficial e acrítica, viu nessa escritura.

Aliás a recorrente não só não deixou cair na alegação uma só
palavra em sustentação dessa sua tese da doação como até parece
não acreditar nela (certamente pela consciência da aberração que
constituiria admitir que uma câmara municipal fizesse doação de um
terreno com o valor de dezenas de milhares de contos a uma sociedade
comercial) ao escrever nos nos 9o e 10o dessa peça do seu recurso,
a fls. 65 vo, que “as partes no contrato de doação doaram simul-
taneamente bens presentes por bens futuros, acautelando os interesses
mútuos devidamente expressos na sua vontade real declarada (. . .),
a tal ponto que o doador receberia em contrapartida a doação de
bens futuros, a construir pela impugnante (. . .), a título de com-
pensação e em resultado das liberalidades constituídas”.

Na verdade, se a própria recorrente considera que houve acau-
telamento dos interesses mútuos, contrapartida e compensação, parece
que se lhe impunha concluir que não se tratava de uma liberalidade
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(sempre incompreensível, repete-se, pelo menos do lado da C. M.
de Sintra) mas de uma permuta.

5. Em suma, é de concluir, como a sentença, que não estamos
perante uma transmissão do dito lote de terreno a título gratuito,
pelo que enfermava do vício de violação de lei (concretamente do
arto 3o do CIMSISD) a liquidação impugnada, que bem anulada foi,
pois, pela sentença recorrida.

Por isso se nega provimento ao recurso.
Sem custas (arto 2o da Tabela).

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Castro Martins (Relator) — Santos
Serra — Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Imposto profissional. Advogado.
Deliberação da comissão distrital. Fixação da matéria co-
lectável. Vício de forma. Preterição de formalidade legal.
Ausência de vogal-delegado do contribuinte. Impugnabili-
dade contenciosa. Fundamentos admissíveis de oposição.
No 1/g) do arto 286o do CPT. Garantia constitucional de
acesso aos tribunais.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — É de rejeitar oposição (a execução fiscal para cobrança
de imposto profissional liquidado à oponente, advogada)
baseada em a deliberação da comissão distrital (prevista
no arto 15o do CIProfissional) que fixou a respectiva ma-
téria colectável estar eivada de vício de forma por pre-
terição de formalidade legal, em virtude de ter sido tomada
em reunião de que esteve ”ausente qualquer delegado
da categoria profissional da contribuinte” e de essa au-
sência não lhe ter sido comunicada a fim de ela ”promover
a comparência do seu delegado à comissão”.

2 — Como resulta do disposto nos artos 268o, no 4, da CRP,
5o do CPCI e 20o, § 1o, do CIP, dessa deliberação cabia
recurso contencioso visando precisamente a sua anu-
lação.

3 — Não é, pois, nessa oposição invocável a al. g) do no 1
do arto 286o do CPT, que só permite se conheça, em
oposição a execução fiscal, de eventual ilegalidade do
procedimento administrativo-tributário como é este vício
de forma, se a lei não assegurar outro meio contencioso
prévio de impugnação do acto administrativo em questão.

4 — Não há no caso ofensa de garantia de acesso aos tribunais
consagrada no arto 20o da CRP, pois o contribuinte tinha
ao seu dispor o referido meio de recurso contencioso que
lhe dava plena protecção: a julgar-se aí procedente a sua
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alegação de ilegalidade daquela deliberação, ela seria
anulada, com a consequente nulidade de todos os actos
posteriores, incluindo o de liquidação do imposto ora
exequendo.

Recurso n.o 16 232. Recorrente: Wanda Ferraz de Brito; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:

1. WANDA FERRAZ DE BRITO, residente em Lisboa, deduziu
em 23-12-91 oposição à execução fiscal no 789/91 contra si pendente
na Repartição de Finanças do 10o Bairro Fiscal de Lisboa por dívida
de imposto profissional e acréscimos, do ano de 1987.

Por sentença de 3-7-92, a fls. 78 e segs., o Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa (1o Juízo) julgou a oposição improcedente.

É desta sentença que sobe per saltum o presente recurso, interposto
pela oponente, que a rematar a sua alegação oferece as seguintes
conclusões:

a) O § 2o do arto 19o do Código de Imposto Profissional (CIP)
declara expressamente válidas para todos os efeitos as deliberações
tomadas sem a participação do delegado representante do contri-
buinte — como é o caso da deliberação objecto da presente oposição.

b) No âmbito do recurso por preterição de formalidades essenciais
previsto no § 1o do arto 20o do CIP não pode, pois, incluir-se a de-
liberação tomada nas circunstâncias descritas em a).

c) Sendo-lhe vedada essa via de impugnação, tem a recorrente
o direito de se opor à execução com base na al. g) do arto 286o

do CPT.
d) As regras legais e a garantia constitucional do acesso ao direito

não permitem que outra interpretação das normas antes citadas se
impusesse à recorrente.

e) Assim não decidindo, são violadas as regras dos artos 19o, § 2o,
e 20o (corpo e § 1o) do CPT, 9o do CCivil, e 20o da Constituição
da República.

Não houve contra-alegação.
Neste STA o Mo Po emitiu parecer de que a competência para

o recurso cabe ao Tribunal Tributário de 2a Instância e não a este
STA porque na al. a) das conclusões da alegação a recorrente invoca
factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.

A recorrente respondeu a esta questão prévia sustentando ser este
STA o competente para conhecer do recurso visto não estar em dis-
cussão qualquer matéria de facto.

2. A instância considerou verificados os seguintes factos e ocor-
rências:

”a) Na Repartição de Finanças do 10o Bairro Fiscal de Lisboa
corre termos contra a aqui oponente a execução fiscal no 789/91,
por dívidas de imposto profissional dos anos de 1987 e 1988, nos
montantes de 50.265$00 e 38.781$00, respectivamente.

b) O rendimento da oponente de imposto profissional do ano de
1987 foi fixado em 1.105.280$00, pela Comissão Distrital, em 11-02-91,
nos termos constantes da certidão junta a fls. 11 e 12, que aqui se
dá por reproduzida.

c) A oponente foi notificada do referido rendimento colectável
e para pagar o imposto devido, no montante de 50.265$00, pelo ofício
de 07-03-91, cuja fotocópia se encontra a fls. 17.
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d) Conforme certidão da repartição de finanças junta a fls. 22,
tal notificação veio devolvida com a anotação de não reclamada nos
serviços dos CTT das Picoas pelo destinatário.

e) Em 10-09-91 foi-lhe remetido 2o aviso, para pagar o imposto
referido em c) até 30-09-91, sob pena de relaxe (doc. no 4).

f) Dá-se por reproduzida a certidão junta a fls. 35.”
3. Apreciando a questão suscitada pelo Mo Po neste STA, verifica-se

que ela improcede, pois a sentença deu como provado o facto invocado
na al. a) das conclusões da alegação do recurso, de a comissão distrital
que tomou a questionada deliberação ter sido constituída apenas pelo
director de finanças e o delegado da Fazenda Pública. Com efeito,
na al. b) da especificação factual, em que julgou provado haver o
rendimento da oponente do ano de 1987, tributável em imposto pro-
fissional, sido fixado em 1.105.280$00 pela Comissão Distrital de Lis-
boa em 11-02-91, apelou para os termos constantes da certidão junta
a fls. 11 e 12, que inclusivamente deu por reproduzida. Ora este
documento autêntico transcreve a acta dessa reunião da Comissão
Distrital de Lisboa de 11-02-91 e dela consta aquele facto, com a
explicação de que ”não compareceram à reunião os delegados da
classe por não terem sido designados pela entidade competente”.

Conclui-se, pois, ser este STA competente para o recurso, mesmo
em razão da hierarquia.

4 — Após a especificação factual, a sentença identificou as questões
a resolver dizendo pretender a oponente a anulação da liquidação
do exequendo imposto profissional de 1987 com base quer em pre-
terição de formalidades legais na fixação do rendimento colectável
pela comissão distrital quer em inexistência da dívida exequenda.

Apreciando a primeira destas causas de pedir, a sentença considerou
que o meio processual adequado para atacar, com base em preterição
de formalidades legais, a fixação do rendimento colectável de imposto
profissional pela comissão distrital não era o processo de oposição
mas o recurso contencioso para o Tribunal Tributário de 1a Instância
previsto no § 1o do arto 20o do CIP.

Portanto, conclui a sentença, era desse recurso que a oponente
se devia ter socorrido, oportunamente (cfr. § 4o do citado arto 20o),
para reagir contra a deliberação da comissão; não o tendo feito, tal
acto tornou-se caso resolvido, ”não podendo já ser objecto de apre-
ciação na impugnação do acto de liquidação subsequente (cf. neste
sentido a abundante jurisprudência dos nossos tribunais superiores,
entre eles o Ac. STA de 09-12-87, CTF 349/515)”.

Quanto à segunda daquelas causas de pedir ponderou a sentença
que ”nunca poderia a oponente pretender aqui discutir a existência
da dívida exequenda, por tal se prender com a preterição da legalidade
da liquidação (legalidade concreta da dívida exequenda), o que não
é permitido em sede de oposição a execução fiscal (arto 236 do CPT,
anterior § único do arto 145 do CPCI)”. ”É que, no caso, não é
aplicável o disposto na al. g) do arto 286 do CPT, invocado pela
oponente”, pois ”o acto de liquidação do imposto profissional em
causa era impugnável nos termos gerais (artos 5 e 89 e seg. do CPCI,
hoje arto 120 e seg. do CPT)”. ”A citada alínea g) do arto 286 do
CPT abrange apenas os casos daquelas dívidas que, embora cobradas
em execução fiscal, por força do arto 233 do CPT, não foram criadas
por acto administrativo (cf. neste sentido A. Sousa e J. Paixão, CPT
anot., nota 37 ao arto 286, p. 345). Ora, não é esse o caso da dívida
exequenda!”
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4. A recorrente contrapõe, em resumo, que não podia ter impugnado
a deliberação da comissão distrital com base no § 1o do arto 20o

do CIP, porquanto a comprovada falta do delegado seu representante
na formação dessa vontade colectiva é expressamente sanada pelo
§ 2o do arto 19o do CPI”; daqui conclui a recorrente, apesar de con-
siderar esta última norma inconstitucional, pela impossibilidade de
a dita falta ”ser qualificada como preterição de formalidades legais
no quadro do CIP” e pelo seu ”direito de oposição à execução, con-
forme a al. g) do arto 286o do CPT”, sob pena de se lhe negar a
garantia constitucional do acesso ao direito.

5. A recorrente labora em erro, como se passa a demonstrar.
5.1. Pretende se decrete neste processo de oposição a anulação

da deliberação de 11-2-91 da comissão distrital (prevista no arto 15o

do CPI) que fixou a matéria colectável do seu imposto profissional
de 1987 desatendendo a sua reclamação.

De harmonia com o alegado na petição (e nesta parte reiterado
na minuta de recurso), tal pedido baseia-se em que essa deliberação
está eivada de vício de forma por preterição de formalidade legal,
em virtude de, por um lado, ter sido tomada em reunião de que
esteve ”ausente qualquer delegado da categoria profissional da con-
tribuinte” e, por outro lado, essa ausência não lhe ter sido, como
devia, comunicada a fim de ela ”promover a comparência do seu
delegado à comissão”.

Mas, conforme claramente resulta do disposto nos artos 268o, no 4,
da Constituição, 5o do CPCI e 20o, § 1o, do CIP, dessa deliberação
cabia recurso contencioso com vista a obter precisamente a sua
anulação.

Por isso não tem razão a recorrente quando invoca a al. g) do
no 1 do arto 286o do CPT, que só permite se conheça, em oposição
a execução fiscal, de eventual ilegalidade do procedimento adminis-
trativo-tributário como é este vício de forma invocado pela ora re-
corrente, se a lei não assegurar outro meio contencioso prévio de
impugnação do acto administrativo em questão.

5.2. Também carece a recorrente de razão quando alega ofensa
da garantia de acesso aos tribunais para defesa dos seus direitos con-
sagrada no arto 20o, no 1, da Constituição, pois tinha ao seu dispor
o referido meio de recurso contencioso que lhe dava plena protecção:
a julgar-se aí procedente a sua alegação de ilegalidade da questionada
deliberação, esta seria necessariamente anulada, com a consequente
nulidade de todos o actos posteriores, incluindo a liquidação do im-
posto aqui exequendo.

5.3. Finalmente não colhe a invocação, feita pela recorrente, do
§ 2o do arto 19o do CIP, o qual, na redacção que lhe foi dada pelo
DL no 312/76-04-28, dispunha: ”O funcionamento e as deliberações
das comissões serão válidos para todos os efeitos ainda que faltem
os delegados representantes dos contribuintes, quer por não com-
parecerem, quando tenham sido devidamente convocados, quer por
não terem sido designados”.

Desta norma, porém, não pode a recorrente extrair qualquer ilação
a favor da sua tese: se se entender que ela não ofende a Constituição
e que dela resulta ser válida a referida deliberação da comissão distrital
de 11-2-91, daí apenas se poderá concluir que só cobraria o recurso
contencioso que desse acto houvesse sido interposto; se se entender
que ela ofende a Constituição ou que, apesar dela, tal deliberação
estaria eivada do aludido vício de forma, só em sede de recurso con-
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tencioso (impugnação judicial) se podia conhecer dessa questão e
anular esse acto administrativo.

5. Por estes motivos se decide negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria de cinquenta por cento.

Lisboa, de 22 de Março de 1995. — Agostinho Castro Martins (Re-
lator) — Santos Serra — Horta do Valle. — Fui presente, Jorge Ma-
nuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Recurso no 16 373. Recorrente: Casimiro Gomes Ferreira; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Horta do Valle.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso interposto por Casimiro Gomes Ferreira
da decisão do Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância pro-
ferida em processo de oposição pelo mesmo deduzida contra a exe-
cução fiscal instaurada por dívida de imposto de transacção, e na
qual, pela sua manifesta improcedência rejeitou liminarmente a
oposição.

Nas respectivas alegações sustenta e conclui em suma que a decisão
enferma de erro quando rejeitada a oposição por inverificação dos
fundamentos previstos nas alíneas e) e h) do arto 286 do C.P.T.,
que a dívida foi anulada pela reexportação autorizada e controlada
pela Alfândega, e que a recorrente foi objecto de actos ilegais, anu-
lados sistematicamente pelos Tribunais e finalmente, que o arto 286
citado, se prevalecesse a interpretação subjacente na decisão recorrida,
colidiria com os artigos 106, 266 e 268 do C.P.T., designadamente
privando o particular do direito efectivo ao recurso das decisões ad-
ministrativas que lhe são prejudiciais.

O Exmo Magistrado do Ministério Público, no seu parecer, pro-
nunciou-se pelo improvimento do recurso.

Cumpre decidir.
Para decidir como o fez, o Mmo Juiz referiu no seu liminar despacho

que as questões suscitadas pelo oponente, inexistência de facto tri-
butário e uma invocada situação de anulação da dívida exequenda,
eram fundamentos que não se enquadravam nos que legalmente a
lei admite no processo opositivo, o mesmo acontecendo com uma
pretendida suspensão da execução por mais de uma alegada impug-
nação da dívida dada à execução.

Ora foi correcto o entendimento que esteve na base de tal decisão.
Pese embora o que é alegado agora pelo recorrente, o que ele

sempre pôs em crise na oposição deduzida foi a ilegalidade daquela
dívida exequenda no caso concreto resultando ela do facto de, tendo
surgido problemas com a importação da mercadoria beneficiaria de
isenção, nomeadamente quanto à sua classificação pautal, recorrera
o oponente à sua reexportação, não se consumando assim a sua im-
portação com carácter definitivo, antes temporária, esta isenta de
pagamento do imposto de transacção nos termos do arto . . . no 2
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do C.I.T. ocorrendo com aquela exportação a anulação da dívida
constituída.

É por demais evidente que o que o oponente questiona na sua
dedução da oposição é a legalidade da dívida de imposto de transacção
que lhe foi liquidada e que neste processo está a ser exigida, e isso
por se estar perante uma situação de isenção, ainda que resultante
da conversão da inicial importação, em importação temporária. Qual-
quer que seja o espaço em que o recorrente, nesta perspectiva, é
claro que pretende pôr em crise a liquidação em concreto.

Nem vale aqui invocar uma situação de anulação da dívida exe-
quenda por meio daquela descrita operação de reexportação. Não
é logicamente ao tribunal da execução que compete conhecer desse
facto para dele fazer extrair os seus efeitos, novamente sobre a so-
brevivência da dívida exequenda e sua legalidade portanto. A anulação
da dívida exequenda admitida como fundamento à execução, é a que
se mostre eventualmente decretada pelos competentes Serviços ou
pelo tribunal. Situação que nunca foi declarada ou invocada pelo
recorrente, que chega até a esclarecer que a prova de tal exportação
já for entregue na competente Repartição de Finanças.

Em suma, não é mais uma vez o tribunal da execução quem tem
de se pronunciar sobre a verificação dos pressupostos daquela pre-
tendida situação de isenção com a decorrente anulação da dívida
exequenda.

Quanto à suspensão da execução que o recorrente faz derivar da
impugnação que deduziu contra a liquidação da dívida à evidente
questão não constitui fundamento à oposição, como é compreensível.
Aliás nem o recorrente lhe pretende, segundo se crê, dar-lhe tal
cooperação.

Se tal impugnação foi deduzida como se afirma, as suas conse-
quências repercutem-se na marcha do processo executivo, que na-
turalmente será suspenso uma vez ali prestada a competente garantia.
Mas é claro que a oposição não é o meio idóneo para alcançar tal
formalidade.

Finalmente a impugnação judicial cuja dedução foi invocada, no
exercício de um direito que a lei lhe faculta, é a prova de que não
tem qualquer consistência a invocação de valores constitucionais que
seriam postergados pela rejeição da oposição, pois sempre por aquela
via, aliás a própria, poderia o recorrente, com fundamento de ve-
rificação de vícios vários, pôr em crise a legalidade da dívida.

Porque assim em suma o entendeu o Mmo Juiz, bem andou em
rejeitar a oposição com fundamento na sua manifesta improcedência.

Custas pelo recorrente com procuradoria que se fixa em 40 %.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Carlos Alberto Pereira Gouveia
Horta do Valle-Relator — Domingos Brandão de Pinho — Luís Filipe
Mendes Pimentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Ilegalidade concreta da dívida
exequenda.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — a questão de saber se a recorrente está isenta de taxa
municipal referente a anúncios ou reclamos luminosos,
traduzindo ilegalidade concreta da dívida exequenda, não
integra qualquer dos fundamentos de oposição à execu-
ção, nomeadamente o previsto na alín. g) do art. 286o

do Código de Processo Tributário.
II — O caso dos autos referido em I não logra enquadramento

na alín. g) do art. 286o do CPT uma vez que era (é)
susceptível de impugnação judicial permitida pela lei
(arts. 120o e segs. do mesmo Código).

Recurso no 16 543. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), pessoa colectiva no 500 960 046
com sede no Largo do Calhariz em Lisboa, deduziu oposição à exe-
cução fiscal no Tribunal Tributário de 1a instância do Porto, sob a
alegação, em síntese, de que a dívida exequenda é legalmente ine-
xigível, nos termos da alín. g) do no 1 do art. 286o do Código de
Processo Tributário por estar em causa apenas a cobrança de uma
taxa de que a mesma Caixa se considera isenta ao abrigo do art. 155o

do Decreto no 694/70 de 31/12.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público naquela instância de-

fendeu, fundamentalmente, a improcedência da oposição à execução
por carência de fundamento legalmente admissível.

Por sentença de 9/3/93, sob a consideração de que não ocorre fun-
damento para a oposição e que era possível a impugnação do acto
de liquidação através de um processo de impugnação, o M.mo Juiz
julgou a oposição à execução improcedente.

Inconformada com tal decisão, a CGD traz o presente recurso
que interpôs “per saltum” para este Supremo Tribunal, por se tratar
exclusivamente de matéria de direito cujas alegações apresentam o
seguinte quadro conclusivo:

1) Face ao disposto na alín. g) do no 1 do art. 286o do actual
CPT é possível conhecer da ilegalidade (resultante da isenção es-
pecífica) da taxa municipal aplicada à oponente ora recorrente, através
da oposição à execução; com efeito,

2) A revogação operada pelo art. 2o, no 4 do Dec.lei 458/88 de
30/12, do art. 155o do Regulamento aprovado pelo Decreto no 694/70,
de 31/12, incidiu apenas sobre impostos, contribuições e imposições
similares, não tendo abrangido as isenções de taxas (municipais, como
é o caso dos autos) e licenças administrativas. Aliás,

3) Este entendimento é o que melhor se compagina com o contexto
da Reforma Fiscal de 1988 (CIRS/C, CCA) e o Estatuto dos Benefícios
Fiscais de 1989, toda ela virada para matéria de contribuições e im-
postos e não taxas, numa linha de interpretação que tenha em vista
a unidade da reforma de 1988 – art. 9o do Código Civil. Logo,

4) Sendo a taxa de licença de reclames uma taxa municipal, man-
tém-se a isenção em vigor, não havendo lugar à tributação da re-
corrente e, portanto, sendo procedente a oposição deduzida. Portanto,

5) O M.mo Juiz “a quo” deveria ter conhecido do pedido de oposição
e, em consequência, absolvido a recorrente do pedido exequendo.
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6) Não procedendo assim, a sentença recorrida colidiu com os nor-
mativos citados “máxime” o art. 155o do Regulamento aprovado pelo
Decreto no 694/70, de 31/12, 68o do Dec.lei 48 953, de 5/4/969 e alín. g)
do no 1 do art. 286o do CPT.

Termina dizendo que deve dar-se provimento ao recurso, revo-
gando-se a sentença recorrida, ordenando que se conheça do objecto
da oposição (ilegalidade, por isenção da recorrente).

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-

tido de que deve confirmar-se a sentença recorrida por ter feito cor-
recta interpretação e aplicação da lei, seguindo, aliás, jurisprudência
deste Supremo Tribunal pelo que entende dever negar-se provimento
ao recurso.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
O Tribunal de 1a instância deu como provado:
“O título executivo é o documento de fls. 2 do processo executivo

referente a anúncios luminosos colocados na Rua de Camões/Rua de
Gonçalo Cristóvão, Porto – documento de fls. 2 desse processo que
aqui se dá como reproduzido”.

Flui do que vem relatado que a recorrente, Caixa Geral de De-
pósitos, pretende através da oposição à execução e do presente recurso
discutir a legalidade da taxa municipal liquidada pela Câmara Mu-
nicipal do Porto respeitante a anúncios luminosos.

É o que manifestamente decorre da matéria vertida nas conclusões,
toda ela dirigida ao afrontamento da liquidação da taxa municipal
quando alega, nomeadamente: que é possível conhecer da ilegalidade
resultante da isenção específica da taxa municipal aplicada à recor-
rente (1a conclusão); que a revogação operada pelo art. 2o, no 4 do
Dec.lei 458/88 de 30/12 do art. 155o do Regulamento aprovado pelo
Decreto no 694/70 de 31/12, incidiu apenas sobre impostos, contri-
buições e imposições similares não tendo abrangido as isenções de
taxas municipais e licenças administrativas (2a conclusão); sendo que
a taxa de licença de reclames uma taxa municipal mantém-se a isenção
em vigor não havendo lugar à tributação da recorrente.

Daqui resulta, inequivocamente, com meridiana clareza, que a re-
corrente pretende discutir, em concreto, em sede de oposição, a taxa
que consubstancia a dívida exequenda, sob a alegação de que não
havia lugar à sua cobrança porque dela diz estar isenta, em vez de
o ter feito em sede própria, através do processo de impugnação judicial.

Como bem se refere na sentença recorrida o que está em causa
é a ilegalidade em concreto da taxa aplicada, se há ou não isenção
dessa taxa.

Segundo o art. 286o do CPT, já vigente ao tempo da oposição,
esta só pode ter por fundamento algum dos ali consignados, de entre
os quais sobressai, na verdade, o previsto na alín. g), aliás, invocado
pela recorrente.

É, assim, nos termos daquela alínea permitida a oposição à execução
com fundamento em ilegalidade da liquidação da dívida exequenda
sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso
contra o acto de liquidação.

Como sustenta Silva Paixão e Alfredo J. de Sousa no seu Código
de Processo Tributário anotado em anotação ao art. 286o nota no 40,
o legislador veio a consentir inovatoriamente, na alín. g), de modo
genérico, a discussão, na oposição à execução fiscal, da ilegalidade
da liquidação da dívida exequenda, embora em termos restritos.
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“É que a ilegalidade em concreto da dívida exequenda só é sus-
ceptível de fundamentar a oposição à execução, quando, à míngua
de disposição legal, o executado não pode reagir contra o acto de
liquidação, mediante impugnação ou recurso”.

Ainda segundo os mesmos autores, há casos como o do art. 158o

do Estatuto das Estradas Nacionais e outros em que por via do “âmbito
da execução fiscal” definido no art. 233o do CPT, são cobradas dívidas
através de tal processo, que não foram criadas por acto administrativo.

“Ora é para esses casos que se permite na alín. g) a discussão
da ilegalidade da liquidação da dívida exequenda na oposição à
execução”.

Como se vê, através desta alínea a lei condiciona a possibilidade
de fundamentar a oposição à não existência legal de meio judicial
de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação e a recorrente
não demonstrou – nem o podia fazer – a impossibilidade legal de
reagir contra a liquidação da taxa pelos meios da impugnação judicial.

O caso dos autos não logra enquadramento naquele condiciona-
lismo legal, uma vez que, era susceptível de impugnação judicial ao
abrigo do art. 120o com os fundamentos ali previstos e nos prazos
do art. 123o ambos do Código de Processo Tributário.

Tão-pouco se enquadra em qualquer dos demais fundamentos do
art. 286o, o que, de resto, está em consonância com o disposto no
art. 236o do mesmo Código que, versando sobre matéria excluída
do âmbito da execução fiscal, estabelece que “o processo de execução
fiscal não abrange o conhecimento da legalidade da liquidação das dí-
vidas por ele cobradas, salvo as excepções previstas neste Código”.

A ilegalidade da dívida exequenda que provem da inexistência de
facto tributário ou do não reconhecimento de uma isenção como
é o caso vertente já, na versão do art. 176o do CPCI, não se integrava
no fundamento da alín. a) (hoje, alín. a) do no 1 do art. 286o) que
apenas prevê a ilegalidade abstracta ou absoluta que consiste em
não existir nas leis em vigor a contribuição, imposto ou taxa de que
resultou a dívida, entendimento que sempre foi sufragado pela ju-
risprudência deste STA (cfr. Acórdãos de 13/1/71 in Ap. DG de
28/9/72; de 23/7/80 – Rec. 1559; de 12/11/80 in Acs. Dout. no 232
pág. 487; de 22/2/95 – Rec. 14829 e de 8/3/95 – Rec. 14175).

Não pode, pois, contrariamente ao que pretende a recorrente, apre-
ciar-se em sede de oposição à execução a questão de saber se ela
está isenta da taxa e se houve ou não revogação do art. 155o do
Regulamento aprovado pelo Decreto no 694/70 de 31/12 pelo citado
art. 2o, no 4 do Dec.lei 458/88 de 30/12, porque dispunha de meios
legais para em sede própria reagir contra a eventual ilegalidade da
liquidação da taxa em causa.

Daí poder concluir-se pela inidoneidade do meio processual de
oposição à execução utilizado pela recorrente em ordem à concreta
apreciação e discussão da legalidade da dívida exequenda.

Resulta do exposto que a pretensão da recorrente não pode ter
êxito, não se mostrando, pois, violados os citados normativos dos
artos 155o do Decreto 694/70, 68o do Dec.lei 48 953 de 5/4/969 e
alín. g) do no 1 do art. 286o do CPT.

Improcedem, pois, todas as conclusões da alegação da recorrente.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Agostinho de Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Contribuição Autárquica. Isenção. TLP, SA.

Doutrina que dimana da decisão:

I — Não há nenhuma norma que conceda isenção da con-
tribuição autárquica aos TLP pelos prédios urbanos que
possui.

II — As isenções fiscais têm de constar da lei por força do
princípio da legalidade tributária (106o, n.o 2 da CRP).

III — A contribuição autárquica é um imposto novo, tipica-
mente definido por elementos diferentes da contribuição
predial.

IV — Esta era um imposto sobre o rendimento; aquela é um
imposto sobre o património.

V — A contribuição autárquica apenas ocupa parcialmente
uma faixa económica erigível em fonte de tributação pelo
legislador, tendo-lhe escapado a correspondente aos pré-
dios arrendados.

VI — Pelo art.o 2, 1) do DL 485/88, de 30/12 e 2o do DL
215/89, de 1/7, o legislador apenas pretendeu deixar claro
que a isenção da contribuição predial se mantinha em
relação aos factos passados, não obstante a eventualidade
de só posteriormente virem a ser conhecidos.

Recurso n.o 16.645, em que são Recorrente os Telefones de Lisboa
e Porto (TLP) S.A. e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi
Relator o Exm.o Cons.o Dr. Benjamim Rodrigues.

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Telefones de Lisboa e Porto (TLP), S.A., com sede em Lisboa,
impugnaram judicialmente perante o Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância de Lisboa (6o Juízo), a liquidação da contribuição autárquica
do ano de 1990, do montante de 68.883$00, efectuada pela Repartição
de Finanças de Lisboa - 15o Bairro Fiscal -, incidente sobre o prédio
urbano inscrito na respectiva matriz da freguesia de São João de
Deus, sob o art.o V-000414, alegando, em síntese:

a) À face do n.o 4 do art.o 9o da Lei n.o 88/89, de 11/9, ”as in-
fra-estruturas que integram a rede básica de telecomunicações cons-
tituem bens do domínio público, sendo afectados nos termos da lei,
aos operadores de serviço público que as explorem”.

b) Ora o prédio, de que é proprietário, está afecto à instalação,
protecção e conservação daquelas infra-estruturas, na medida em que
lhes serve de suporte físico, aos nós de concentração, comutação de
processamento.

c) É, por isso, uma infra-estrutura integrante dessa rede básica
de telecomunicações.

d) E logo constitui um bem do domínio público.
e) Que como tal não reúne os requisitos cumulativos do conceito

fiscal de prédio para os efeitos de contribuição autárquica (estrutura
física, patrimonialidade e economicidade).
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f) Pois não fazem parte do património de uma pessoa singular
ou colectiva e estão excluídos do comércio jurídico privado.

g) A impugnante gozava de total isenção de impostos, entre eles
se contando a contribuição predial, e taxas, nos termos do art.o 15o,
al. b) do seu Estatuto, anexo ao D.L. 48007, de 26 de Outubro de
1967.

h) Tal isenção teve por fonte o estipulado no art.o 19o do contrato
de concessão celebrado entre o Estado e a ”The Anglo Portuguese
Company”, de 25/01/28 (D.G. n.o 23, II série, de 28/01/28), a quem
os TLP, E.P. sucederam.

i) O art.o 2o, 1) do D.L. 485/88, de 30/12, revogou, a partir de
1 de Janeiro de 1989, os benefícios fiscais de que a impugnante be-
neficiava, mantendo apenas as isenções da sisa e da contribuição
predial.

j) No entanto o art.o 2o do D.L. 215/89, de 1/7, que aprovou o
Estatuto dos Benefícios Fiscais, manteve alguns benefícios fiscais e
entre eles a isenção da contribuição predial, cujo direito tenha sido
adquirido até 31/12/88, sem que aí expressamente inclua a impugnante,
mas logo também ao explicitada (no n.o 2) que os direitos adquiridos
poderiam ser benefícios adquiridos, entre outros meios, por via
contratual.

l) Porque em 89.01.01, a contribuição predial deixou de vigorar
para passar a existir em sua substituição a contribuição autárquica,
só consegue dar-se sentido útil ao art.o 2o do D.L. 485/88, de 30
de Dezembro, desde que se interprete a referência feita à contribuição
predial como sendo efectuada à contribuição autárquica, vendo-se
essa divergência como um ”lapsus calami” do legislador, pois, de resto,
era estar, com quebra de logicidade do pensamento do legislador,
a prever uma manutenção do imposto a partir do momento em que
ele já não existia.

k) Esta interpretação respeita inteiramente as regras do art.o 9o

do C. Civil, mormente a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias
em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em
que é aplicado.

m) Tanto mais que a contribuição autárquica é o tributo substitutivo
da contribuição predial, conforme expressa declaração do legislador
fiscal em vários excertos do Cód. C. Autárquica.

n) E é por essa razão que o legislador foi dizendo nos arts.o 3o,
5o e 8o do D.L. 442-C/88, que aprovou o C.C.A., que as isenções
da contribuição predial se manteriam com referência à contribuição
autárquica.

o) Não obstante a impugnante haver passado pelo D.L. 147/89,
de 6 de Maio, a pessoa colectiva de direito privado, tudo continuou,
no domínio da isenção em causa, como dantes, por o seu art.o 2o

haver disposto que os TLP, SA, sucediam automaticamente aos TLP,
E.P., conservando a universalidade dos bens, direitos e obrigações,
integrantes da sua esfera jurídica no momento da transformação.

II. Por sentença, de 92.11.18, do citado Tribunal Tributário de 1a

Instância de Lisboa (6o Juízo) foi a impugnação julgada improcedente.
Para assim decidir estribou-se o Mm.o Juiz, essencialmente, na se-

guinte fundamentação:
Não existe presentemente no nosso ordenamento jurídico qualquer

norma que expressamente conceda à impugnante a isenção da con-
tribuição autárquica e de acordo com o nosso sistema constitucional
as isenções têm de ser expressamente estabelecidas por lei (art.o 106o,
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n.o 2 da CRP). Porque resultando de normas excepcionais ao princípio
da generalidade dos impostos, as normas que as concedam nem sequer
podem ser objecto de interpretação analógica.

Se é certo que o art.o 2o do D.L. 485/88, de 30/12, manteve à
impugnante os benefícios da isenção da sisa e da contribuição predial
não pode essa isenção ser considerada já na data em que o imposto
já não existia por haver sido substituído por outro, através do DL
442-C/88, de 30/11, até de data anterior, cujos elementos típicos são
diferentes, como é o da contribuição autárquica em que a base da
incidência é, não o rendimento do prédio, mas o seu valor patrimonial
(abrangendo apenas uma parte da realidade económica anterior, pois
que outra se deslocou para a cédula do IRS sob forma de rendimentos
prediais efectivamente recebidos e decorrentes das situações de ar-
rendamento e semelhantes) e o sujeito activo é, não o Estado, mas
as autarquias locais.

De resto, o facto das normas que regulam no C.C. Autárquica
o regime das isenções (art. 12o) não contemplarem a impugnante
só pode ser visto no mesmo sentido da interpretação que se retira
do DL 485/88 e, por outro lado, não pode a situação da impugnante
acobertar-se debaixo do art.o 3o do D.L. 442-C/88, de 30/11, por ão
ser caso de isenção temporária como aí se exige.

Finalmente, o D.L. 147/89, de 6 de Maio, não é fonte de qualquer
isenção, tendo apenas o fenómeno sucessório dos direitos e obrigações
dos TLP, E.P. para a nova empresa privada, TLP, S.A., e só incluía
o direito à isenção em causa se porventura o mesmo fizesse parte
do acervo dos direitos e isso não acontecia, e quanto, ao prédio sujeito
à tributação, ele não fez parte do domínio público do Estado não
beneficiando de qualquer não sujeição ao imposto.

III. Inconformada com tal decisão, dela recorrem os impugnantes
TLP, S.A., directamente para esta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo, ilustrando o seu recurso com
desenvolvida e distinta argumentação, toda tendente a demonstrar
os seus pontos de vista evidenciados já nos autos, concluindo-a com
as pertinentes conclusões, que aqui se dão por reproduzidas, e que,
no essencial, apontam para a isenção da contribuição autárquica por
decorrência do art.o 15o al. b) dos seus Estatutos; do art.o 2, n.o 1
do DL 485/88, de 30/12; da fonte contratual da isenção corporizada
no inicial contrato de concessão com a ”The Anglo Portuguese Com-
pany” (art.o 19o); da dominialidade pública do prédio urbano por
fazer parte das infra-estruturas que integram a rede básica de
telecomunicações.

IV. O Exm.o mag. do M.o P.o, junto deste Supremo Tribunal, emitiu
parecer no sentido de que o recurso não merece provimento.

V. Colhidos os vistos legais dos Exm.s Senhores Juízes-Adjuntos
cumpre decidir.

1. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade
relevante:

A impugnante foi avisada para liquidar até 30/4/91 na R.F. de Lisboa
- 15o Bairro Fiscal, a quantia de 68.883$00 referente à contribuição
autárquica correspondente ao ano de 1990 do prédio urbano com
a matriz n.o U-00414, sito na Av. de Madrid, 8/81, freguesia de São
João de Deus, onde se encontram instalados os seus serviços e de
que é proprietária.

2. A controvérsia a solver neste tribunal de recurso consiste em
saber se a sentença recorrida ditou ou não a decisão jurídica acertada
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para a questão que perante ela foi suscitada, ao decretar que os TLP
não gozam, a partir de 1 de Janeiro de 1989, de isenção da contribuição
autárquica, relativamente ao referido prédio urbano.

E porque as questões suscitadas nas conclusões das alegações de
recurso se apresentam alinhados em função de certo carácter ou pen-
dor potencialmente mais determinante ou incisivo da solução pre-
tendida, será função dessa específica valorização que as apreciaremos.

3. O art.o 2o, 1) do D.L. 485/86, de 30/12 (editado a coberto da
Lei Orçamental para o ano de 1988, n.o 2/88, de 26/1) revogou, a
partir de um de Janeiro de 1989, os benefícios fiscais de que os Te-
lefones de Lisboa e Porto, E.P., gozavam, nos termos do art.o 15o,
al. b), do seu Estatuto anexo ao Dec.Lei n.o 48007, de 26/10/967,
com excepção das isenções da sisa e da contribuição predial. Protesta
a recorrente que o legislador de tal diploma não terá deixado de
ter sido um pouco displicente quanto à linguagem utilizada no tocante
à isenção da contribuição predial, dizendo ”minus quam voluit”, pois
que não tem qualquer sentido falar de uma manutenção da isenção
da contribuição predial, precisamente quando, no mesmo dia, um
outro imposto, - a contribuição autárquica -, iria preencher o mesmo
espaço, aprovada por sinal por um outro diploma temporalmente
anterior, ou seja o D.L. 442-C/88, de 30 de Novembro. Tratar-se-ia
de um comportamento absurdo do legislador que o art.o 9o do C.
Civil permitiria considerar excluído, interpretando a referência à con-
tribuição predial como dizendo respeito à autárquica, respeitando-se
”a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi
elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada”
(n.o 1, in fine). Mas o que é certo que a atitude do legislador do
D.L. 485/88 não sofre de qualquer vício de ilogicidade.

Por um lado, está em perfeita coerência com a sua declarada in-
tenção, expressa no exórdio do diploma, de revogar vários benefícios
fiscais cuja manutenção entendeu não encontrar então justificação;
de propiciar a clarificação do sistema dos incentivos fiscais a introduzir
com a reforma fiscal dos impostos sobre o rendimento e de repensar
o peso económico das despesas fiscais assim conseguidas. Por outro
lado, ao falar no preceito em causa (art.o 2o, 1)) de manutenção
da contribuição predial e não de instituição ou atribuição de isenção,
a linguagem só pode apontar para o respeito pela paralisação dos
efeitos dos factos tributários passados, ou seja, para o respeito pelo
impedimento do crescimento de qualquer obrigação de contribuição
predial pelos factos tributários antes ocorridos, mas cuja verificação
constitutiva, pelo acto de liquidação, se poderia operar em momento
posterior. Continua-se a garantir a isenção predial pelos factos tri-
butários passados. Eis, bem clara, uma razão para a existência do
referido preceito.

Se não fora ele, sempre se poderia questionar posteriormente se
não seria devida contribuição predial por factos tributários ocorridos
antes, pese embora a contemporaneidade imperativa, quanto ao mo-
mento da isenção e da tributação que afastaria aquela dúvida.

Ao que vai dito apenas haverá que acrescentar não ser possível
estender o regime do DL 485/88, nem qualquer outro como o que
decorre do art.o 2o do DL 215/89, de 1 de Julho, ou até dos que
se referenciam no D.L. 442-C/88 (art.o 3) ou no próprio C.C.A., ati-
nentes a isenções da contribuição predial como podendo abranger
a contribuição autárquica, por tal apenas poder sustentar-se numa
analogia, concebida nos termos deveras latos, e ela estar proibida
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no domínio da definição dos elementos essenciais dos impostos como
é a isenção (art.o 9o do Est. Ben. Fiscais).

A vontade iniludível do legislador, mesmo do D.L. 445/88, no sen-
tido da revogação da isenção da contribuição predial e da concessão
de qualquer isenção da contribuição autárquica aos TLP resulta ainda
do facto de não lhe haver mantido, não obstante se tratar de direito
adquirido até 31/12/88, no art.o 2o do D.L. 215/89, de 1/7, que aprovou
o E.B.F., quando aí converteu, em certos casos (onde não se inclui
o da recorrente) uma isenção em outra isenção (cfr. art.o 2o, n.o
1, al. f)).

Também não poderá sustentar-se a ”conversão” da isenção da con-
tribuição predial para a autárquica ao abrigo do art.o 2o, n.o 2 do
D.L. 215/89, de 1/7, pois que o preceito apenas pretende honrar o
princípio, mesmo no domínio do direito fiscal, ”pacta sunt servanda”.

Em primeiro lugar, há que ter em conta que a fonte legal da isenção
da contribuição predial, de que gozavam os TLP, não era já o referido
contrato de concessão (art.o 19o) celebrado entre o Estado e a ”The
Anglo Portuguese Company”, mas a disposição legal do Estatuto,
- o art.o 15o, al. b) -, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 48007, de 26/10/967,
relativo à empresa (Telefones de Lisboa e Porto) que então sucedeu
à constituída pela concessionária.

Depois, o preceito em causa só tem sentido, no que tange ao tributo
examinado, em relação às isenções da contribuição predial convertidas
em isenção de contribuição autárquica e essas são apenas as referidas
no art.o 50o do E.B.F. e entre os sujeitos aí indicados não vêm men-
cionados os TLP.

Em abono da tese da recorrente não podem ainda chamar-se o
art.o 3o do D.L. 442-C/88, de 30/11, que aprovou o C.C.A., pois que
ele tem por objecto de estatuição apenas o caso das isenções tem-
porárias e o caso a recorrente era o de uma isenção definitiva, nem
o art.o 12o do próprio C. C. Autárquica donde não figura qualquer
isenção em seu favor.

Podemos, pois, concluir inexistir, neste momento, qualquer norma
expressa atributiva da isenção da contribuição autárquica à recorrente
e ela tornar-se-ia necessária por imperativo constitucional, da ne-
cessidade de uma expressa consagração em lei formal (art.o 106o,
n.o 2 da C.R.P.). Tal necessidade absoluta resulta do facto de estarmos
perante um tributo definido por elementos típicos absolutamente di-
ferentes do anterior, embora ocupe parcialmente uma faixa económica
que o anterior tributava, o que já se aludiu. O novo tributo, ao contrário
da contribuição predial, não incide sobre o rendimento do prédio
mas sobre o seu valor patrimonial. O seu sujeito activo não é o Estado
mas as autarquias locais. Os seus benefícios estão definidos em novos
termos.

Abordemos, por último, a questão da pretensa qualificação do pré-
dio urbano como bem do domínio público. A resposta afirmativa
levar-nos-ia à conclusão da não sujeição da recorrente à contribuição
autárquica, por força do disposto no art.o 9o da C.C.Autárquica, por
se haver então de entender que tais bens estariam afectos ao serviço
do Estado.

Mas ainda aqui a recorrente não tem razão. É que face ao disposto
nos arts.o 9o, ns.o 1 e 4 e 7o, n.o 1 da Lei n.o 88/89, de 11/9 só a
rede de transmissões (infra-estruturas que integram a rede básica
de telecomunicações como ”conjunto de nós, ligações e equipamentos
que permitem a interconecção entre dois maiores pontos para as te-
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lecomunicações entre eles” são considerados pela lei como bens do
domínio público.

De tal qualificação escapam os edifícios que como estrutura fixa
possibilitam a instalação e resguardo das infra-estruturas básicas de
transmissões e o acesso directo do público à prestação dos respectivos
serviços. Tais edifícios são assim construções constituídas por estru-
turas físicas edificadas sobre parcelas de território e que fazem parte
do património da recorrente que a todo o tempo lhes poderá dar
um diverso destino económico. São, pois, valores patrimoniais atri-
buídos a uma pessoa, no caso, colectiva, e com valor traduzível e,
regras de mercado.

Estamos, pois, perante um prédio cujo valor patrimonial está sujeito
à contribuição autárquica (art.o 1o do C.C.A.) que é devida pelo res-
pectivo proprietário que é, na espécie vertente, e conforme se vê
do probatório, a recorrente.

Toquemos, por fim, no D.L. 147/89, de 6/5. Trata-se de um diploma
que não é fonte de qualquer tributação nem poderia estabelecer quais-
quer isenções por não ter sido publicado a coberto de qualquer au-
torização legislativa (arts. 106o, n.o 2 e 168o, n.o 1, al. i da C.R.P.).
A sua estatuição restringe-se à efectivação do fenómeno sucessório
dos direitos e obrigações dos TLP, E.P. para a nova empresa TLP,
SA, em cujo acervo só se poderia contar o direito à isenção se dele
fosse titular a primeira sociedade e já se viu que não.

Por tudo o exposto falece toda a argumentação da recorrente ten-
dente a demonstrar que continuava a beneficiar da isenção da con-
tribuição autárquica.

A douta sentença recorrida, porque se norteou por estes parâmetros
interpretativos, merece ser, pois, confirmada.

VI. Destarte, atento tudo o exposto acordam os juízes desta Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em
negar provimento ao recurso e confirmar a douta sentença recorrida.

Custas pela recorrente com procuradoria de 50% (cinquenta por
cento).

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Benjamim Rodrigues (Rela-
tor) — Agostinho Castro Martins — Manuel dos Santos Serra. — Fui
presente, Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial de imposto complementar. Liquidação
deste independentemente da fixação definitiva dos impostos
parcelares.

Doutrina que dimana da decisão:

A liquidação do imposto complementar não tem de aguardar
o trânsito em julgado da decisão final de impugnação ju-
dicial deduzida contra liquidação de imposto parcelar.
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Recurso no. 16.961, em que é Recorrente Agostinho José Alves Coelho
e Recorrido Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo. Conso.
Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformado com a sentença do Tribunal Tributário de 1a Ins-
tância do Porto que julgou improcedente a impugnação por si deduzida
à liquidação de imposto complementar respeitante ao ano de 1986
efectuada pela Repartição de Finanças de Felgueiras, vem até nós
Agostinho José Alves Coelho, extraindo da sua alegação as seguintes
conclusões:

1) A sentença recorrida subverteu o espírito que preside à liquidação
do imposto complementar, já que a mesma incide sobre o rendimento
efectivo das pessoas e não sobre os rendimentos presumidos.

Violou, pois, o artigo 1o do C.I.C.;
2) As decisões administrativas são sindicáveis. Por esse facto, a

Administração Pública deverá, efectivamente, aguardar o trânsito em
julgado as decisões judiciais;

3) A sentença do tribunal ”a quo” violou o artigo 17o do C.P.T.
e o artigo 268o da Constituição da República Portuguesa, pelo que
é materialmente inconstitucional.

Em contra-alegação, a Fazenda Pública conclui:
- No sistema fiscal anterior, a invocação de pendência de impug-

nação contra-liquidação de impostos parcelares não poderia levar à
anulação da liquidação de imposto complementar efectuada com base
nos rendimentos de impostos parcelares sob recurso;

- O regime que decorria do Código de Imposto Complementar
era o de que, anulados os impostos parcelares, a Administração Fiscal
ficava obrigada a anular oficiosamente o imposto complementar não
devido (art. 59o), abrindo-se, então, como é evidente, a possibilidade
de, em caso de incumprimento por parte da Administração, o con-
tribuinte recorrer aos meios de tutela graciosa e judicial;

- Esse regime não punha em causa a sindicabilidade dos actos
administrativos, pelo que em nada se encontra afectado o princípio
da separação de poderes ou da tutela dos direitos dos administrados.

O Exmo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
é de parecer que o recurso não merece provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A instância deu como provados os seguintes factos:
a) Mediante rectificação das declarações periódicas do ano de 1986,

a administração fiscal fixou ao impugnante, por presunção, deter-
minado montante de IVA;

b) Igualmente para o mesmo ano e face ao valor considerado pela
fiscalização para efeito de IVA, foi efectuada a determinação da ma-
téria colectável sujeita a contribuição industrial Grupo B;

c) O impugnante deduziu reclamação contra a fixação de IVA de
1986 e impugnação quanto à liquidação da contribuição industrial
do mesmo ano;

d) Face à determinação da matéria colectável sujeita a contribuição
industrial, foi o impugnante notificado, em 11-06-91, para apresentar
a declaração de imposto complementar — referida no arto 11o, § 4o,
do código respectivo;
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e) O montante de IVA de 1986 foi definitivamente fixado em
24.IV.91, mediante deliberação da comissão distrital de revisão, no-
tificada ao impugnante em 27-V-91;

f) Em 4-X-91, foi o impugnante notificado para proceder ao pa-
gamento eventual do imposto complementar objecto da presente
impugnação.

A questão que nos é colocada no presente recurso directo traduz-se
em saber se, pendente impugnação de liquidação de contribuição in-
dustrial, pode a Administração Fiscal proceder à liquidação do imposto
complementar referente ao mesmo ano. O Rct. entende que não,
donde esta impugnação.

Estabelece o § único do artigo 58o do Código do Imposto Com-
plementar (CIC):

«A reclamação ou impugnação deverá circunscrever-se à liquidação
do imposto complementar, não podendo delas conhecer-se na parte
em que tenham por fundamento erro na determinação da matéria
colectável dos impostos parcelares».

Veda, pois, este preceito que na reclamação ou na impugnação
da liquidação do imposto complementar se conheça do erro na de-
terminação da matéria colectável de qualquer dos impostos parcelares.

Como se lê no Acórdão desta Secção de 2/III/1988, in Apêndice
ao D.R. de 28.IV.89, pp. 283-288, ”é evidente (...) que o erro de
que fala o preceito tanto pode existir no quantum como no an dessa
matéria colectável.

”Se o erro for na determinação do quantitativo dessa matéria co-
lectável, será um erro parcial, se for sobre a existência dessa matéria
colectável, o erro será total.

”De qualquer modo, será sempre um erro na determinação da
matéria colectável a que se refere o preceito”.

Ora, se não pode o contribuinte questionar em processo de re-
clamação ou de impugnação judicial de imposto complementar sequer
a existência de qualquer dos impostos parcelares, óbvio é que a pen-
dência de impugnação contra a liquidação destes não constitui ob-
stáculo a que a Administração Fiscal liquide o imposto complementar.

E, para o caso de procedência, total ou parcial, de impugnação
de imposto parcelar existe a ”válvula de segurança” dos artigos 59o

e 60o do sobredito código: o imposto complementar será correspon-
dentemente anulado. Assim, assegurado fica que o imposto comple-
mentar incida, a final, sobre o efectivo rendimento global das pessoas.

Fazer esperar a Administração Fiscal pela fixação definitiva dos
impostos parcelares, pelo trânsito em julgado da decisão judicial de
atinente impugnação, seria, além do mais, escancarar a porta da evasão
ao imposto complementar, abrindo a via da caducidade do direito
à sua liquidação. Com efeito, difícil não seria aos contribuintes acen-
tuarem a já crónica morosidade da Justiça em Portugal, em vista
do decurso do prazo do artigo 41o do CIC, com a consequente pre-
clusão do direito do Estado à liquidação do imposto complementar.

De todo o exposto a segura conclusão de que na sentença recorrida
não se mostra subvertido o espírito do artigo 1o daquele compêndio
legal, nem, outrossim, violados os artigos 17o do C.P.T. e 268o da
Constituição, como o Rct. refere na conclusão 3a da sua alegação,
genericamente. E tal artigo 17o elenca cinco princípios da actividade
tributária e o dito artigo 268o contém, em seus seis números, vários
direitos e garantias dos administrados...
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Termos em que, sem mais desenvolvidas considerações, por des-
necessárias, se acorda em negar provimento ao recurso, confirman-
do-se a decisão recorrida.

Custas pelo Rct., com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José de Jesus Costa. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Justo impedimento. Atraso nos correios.

Doutrina que dimana da decisão:

Não se verifica a situação de justo impedimento se a parte
tem tempo e oportunidade de, por fax, entregar em tempo
as alegações de recurso para o STA.

Recurso n.o 17.881, em que são Recorrente Júdice Fialho — Conservas
de Peixe, SA e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exm.o Cons.o Dr. Júlio Tormenta.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do STA:

Nos presentes autos de execução fiscal em que é exequente o Centro
Regional de Segurança Social de Faro e executada Júdice Fia-
lho — Conservas de Peixe, SA, com os sinais dos autos penhorados
e vendidos diversos bens veio a executada a fls. 190 a 191v. invocando
os arts.o 328o do CPT e 909o do CPC requerer a anulação da venda
dos bens penhorados na execução por meio de propostas em carta
fechada alegando para tanto e em síntese, por um lado a ocorrência
de nulidade com influência tomada da adjudicação dos bens e con-
substanciada em não terem sido afixados editais na porta de todos
e cada um dos prédios urbanos vendidos, mencionando tal alienação
judicial e, por outro, ”a desconformidade entre o prédio que se queria
descrever sob a verba n.o 12 e a descrição tal qual ela foi feita nos
anúncios publicados e consta do auto de penhora.

No requerimento de fls. 193 a 194v. veio Paulo José Pimenta de
Castro Damásio, administrador da executada e fiel depositário da
verba n.o 1, com suporte nos arts.o 328o do CPT e 909o do CPC
requerer igualmente a anulação da venda dos bens penhorados nestes
autos fundamentando tal requerimento nos mesmos termos em que
o fez a executada.

O M.P., em douto parecer de fls. 201 v a 203 pronuncia-se pela
improcedência de tais requerimentos, por um lado por sanação da
invocada nulidade consubstanciada na falta de afixação de editais
enunciadores da venda em todos e cada um dos prédios urbanos
objecto de tal diligência e, por outro, por falta de legitimidade dos
requerentes.



838

Por douto despacho de fls. 211/214 o Senhor Juiz do T.T. de 1a

Instância de Faro apreciando os dois requerimentos indeferiu-os (v.
fls. 213 v. in fine) com custas a cargo da executada.

Inconformado com a decisão proferida sobre a arguição de nu-
lidades o fiel depositário veio a fls. 246 interpor recurso para este
tribunal declarando nele pretender alegar.

António Mealha Sardinhas, fiel depositário e arguente da nulidade
da venda dos bens penhorados veio a fls. 247 requerer o esclarecimento
da douta decisão proferida sobre a arguição de nulidades na parte
que se lhe refere — fls. 247.

A executada, arguente da nulidade das vendas dos bens penhorados,
inconformada com o supra-referido despacho dele veio interpor re-
curso para este tribunal declarando nele pretender alegar a fls. 248.

Por despacho de fls. 249 foi admitido o recurso da executada.
Por despacho de fls. 246/250 o Senhor Juiz, pelos fundamentos

do mesmo constante, entendeu que o recorrente fiel depositário Paulo
José Pimenta de Castro Machado — fls. 24 — não tinha legitimidade
para interpor recurso e indeferiu-lhe a respectiva interposição.

No tocante ao requerimento de fls. 247 o Senhor Juiz salientou
que o despacho de fls. 211 se pronunciou sobre dois outros reque-
rimentos, um da executada e outro do outro fiel depositário da verba
n.o 1 em que se apreciou, além do mais, pretensão de anulação da
venda com referência à mesma verba, pelo mesmo fundamento e
com o mesmo suporte legal, concluindo-se que o caso se resume
igualmente ao pedido de anulação da venda indeferida nos termos
de fls. 213 v. in fine e 214.

Inconformado com o despacho do Sr. Juiz de fls. 249 (requerimento
de fls. 246) a fls. 250 que lhe não admitiu o recurso, veio de novo
o fiel depositário Paulo José Pimenta de Castro Damásio interpor
recurso para a 2a Secção deste Tribunal declarando nele pretender
alegar.

Sobre tal requerimento foi a fls. 319 proferido o seguinte despacho:
”Com o despacho de fls. 249 foi admitido recurso a subir ime-

diatamente e nos próprios autos.
Tal despacho não foi sindicado, cumprindo pois aceitá-lo.
Contudo, contrariamente ao ali determinado o processo prosseguir

seus termos, pelo se encontram pendentes de apreciação os reque-
rimentos de fls. 284, 294 e 293.

Uma vez que com o despacho de fls. 249 se esgotou o poder ju-
risdicional, dever-se-á dar de imediato cumprimento e tal despacho
de admissão de recurso relegando-se a apreciação dos requerimentos
de fls. 284, 292 e 293 para momento posterior à apreciação que vier
a ser dada pelo Venerando STA, sob pena de se não vir a acatar
o determinado no despacho em causa (fls. 249)”.

Não nos cabe tomar posição sobre o conteúdo do presente despacho
supratransitado mas antes dar andamento ao processo.

Remetidos os autos a este Tribunal foram eles distribuídos tendo
em 20/1/94 sido expedido ao mandatário da recorrente (v. fls. 192)
aviso da distribuição (cota fls. 324).

Feito o devido preparo, em 17/2/94 (cota de fls. 326 v) foi expedida
notificação à recorrente para alegações.

Em 6/4/94 e por falta de alegação foi proferido despacho (fls. 327)
a julgar deserto o recurso.

Em 7/4/94 deu entrada neste tribunal o escrito de fls. 328/329 no
qual a recorrente requere que nos termos do n.o 2 do art.o 146o
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do CPC se admita à requerente a junção das alegações fora de prazo,
tendo-se junto as alegações, substabelecimento, envelope e duplicados.

Por sentença de fls. 339 determina-se a audição da RFP para dizer
ou requerer o que tivesse por conveniente sobre as fotocópias de
fls. 328/329 e 337/337 v que respondeu a fls. 340 tendo-se o ilustre
PGA pronunciado a fls. 341.

Correram-se os legais vistos.
Em causa e só está a apreciação de justo impedimento para efeito

de admissão da tardia apresentação das alegações de recurso o qual
foi julgado deserto pelo despacho de fls. 327 por falta de alegações.

Vejamos.
Como se relatou e resulta dos termos processuais, em 17/2/94 (nota

de fls. 326 v) foi expedida notificação à recorrente para alegações.
Em 6/4/94 (após férias — fls. 327) foi proferido o despacho de

deserção.
Expõe o requerente a fls. 328 com original a fls. 338 que em 11.3.94

remeteu pelo correio normal para o Sr. Solicitador Brito da Silva,
em Lisboa, as alegações que esta deveria juntar aos presentes autos
até 17/3/94 sucedendo que a carta, tendo sido expedida a 11/3 conforme
carimbo dos CTT constante do respectivo envelope só foi recebida
pelo destinatário em 5 de Abril corrente (1994). A data da entrega
não se encontra comprovada no envelope anexo, por nele os CTT
não terem aposto o carimbo que normalmente colocam. Não é, com
efeito, previsível nem normal que uma carta remetida de Matosinhos
para Lisboa em 11 de Março não chegue ao destino até 17 ou até
21 seguinte (prazo com multa).

O descrito é um evento normalmente imprevisível, estranho à von-
tade da parte, que a impossibilita de praticar o acto dentro do prazo,
mesmo com multas.

A requerente oferece duas testemunhas que poderão indicar que
o envelope só foi recebido pelo destinatário em 5 de Abril de 1994.

Ouvida, a ilustre RFP entende que o pedido não pode ser deferido.
O Exm.o PGA emitiu o seguinte parecer: ”Em Portugal, o atraso

dos correios é previsível à luz da experiência comum; por outro lado,
hoje é possível às partes usar o serviço público de telecópia para
fazer chegar os outros requerimentos e alegações (de resto foi o que
a requerente fez a fls. 328 e 329), como resulta dos arts.o 2o, 1o

do D.L. 28/92 de 27 de Fevereiro. Sendo assim, no caso em apreço
o requerente de fls. 338 não foi previdente pelo que não ocorre o
justo impedimento referido no art.o 146 do CPC”.

É na verdade assim. Tal como a requerente usou a Telecópia a
fls. 328/329 em 7/4/94 só utilizando o original em 11 seguinte (carimbo
de entrada a tinta de óleo) nota-se com alguma estranheza que o
carimbo a tinta de óleo aposto nas alegações é precisamente datado
de 7 de Abril de 1994 precisamente no dia da Telecópia e no dia
posterior ao despacho de deserção do recurso por falta de alegações.

É evidente que o atraso nos correios é um facto previsível mas
de nenhuma sorte se pode admitir que o invocado atraso possa ser
suprido por audição de pessoas.

Porque assim e indeferindo-se o requerido justo impedimento man-
tém-se o despacho de deserção do recurso.

Pelo incidente fixa-se a taxa de 18.000$00.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Júlio Ferreira Tormenta (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — José Jesus Costa. — Fui pre-
sente, Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Questão transitada em julgado. Falta de controvérsia entre
o recorrente e a sentença.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A decisão, com trânsito em julgado, de questão material
suscitada no processo, extingue o direito que nela se pre-
tendia fazer valer, não podendo ser nele reapreciada (artos
673o, 493o, 496o, 497o, 498o, e 500o do C.P.Civil).

II — Se do conhecimento de outra causa de pedir, não abran-
gidas pelo caso julgado, não advém solução desfavorável
ao recorrente não há que conhecer em sede de recurso
dessa matéria ou dessa questão.

III — Todavia, haverá que revogar a sentença que tendo de-
cidido em sentido desfavorável ao recorrente com ofensa
do caso julgado.

Recurso n.o 17.885, em que são Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Telefones de Lisboa e Porto (TLP) SA. Relator, o Exmo

Conso Dr. Benjamim Rodrigues

Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I - Telefones de Lisboa e Porto, S.A., com sede em Lisboa, im-
pugnaram judicialmente, pedindo a sua anulação, a liquidação da
contribuição autárquica, de 1990, do montante de 47.174$00, efectuada
pela Repartição de Finanças de Alcochete, relativo ao prédio urbano
sito na Rua do Acesso ao Cemitério, da mesma localidade, alegando,
em síntese duas diferentes causas de pedir:

Por um lado, a ofensa do seu direito de isenção decorrente dos
artos 15o, b) do seu Estatuto aprovado pelo DL no 48.007, de 26.10.67
e 2o, no 1), do DL 485/88.

- Por outro, o facto de estar instalado no prédio em causa uma
central telefónica, que constitui uma infra-estrutura que integra a
rede básica de telecomunicações, sendo pois, nos termos do arto 9o,
no 4 da lei no 88/89, um bem do domínio público do Estado, isento
de contribuição autárquica por força do arto 9o do C.C.A.

II - Por sentença, de 91.10.15, o Tribunal Tributário de 1a Instância
de Setúbal, julgando procedente o primeiro fundamento alegado a
que fez acrescer, em excesso de pronúncia não arguida pela recorrente,
e portanto estando a nulidade da sentença já sanada, um outro, não
alegado na petição, traduzido no facto da liquidação ter violado tam-
bém o arto 5o do C.C.A. (ter-se-á querido referir o arto 5o do DL
442-C/88 que aprovou o C.C.A.), decretou a procedência da impug-
nação, sem que conhecesse do outro fundamento alegado, decerto,
por o considerar prejudicado com o que estaria dando cumprimento
ao no 2 do arto 660o do C.P.Civil, e anulou o acto de liquidação
sindicado.

III - Interposto recurso de tal decisão directamente para esta 2a

Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo pelo Exmo Representante da Fazenda Pública, que com ela
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não se conformara, veio ele a obter aqui ganho de causa, tendo este
Tribunal, por acórdão de 92.12.09, concedido provimento ao recurso,
revogada a sentença recorrida e ”determinar que os autos baixem
ao tribunal “a quo” para ser proferida nova decisão que aprecie a
outra causa de pedir sobre que a instância ainda não apreciou, con-
forme melhor se explicita nos nos 3 e 4 deste Acórdão”.

IV - Baixados os autos à 1a Instância, e conquanto o Mo Po, junto
dela, se tivesse limitado a emitir parecer, - no sentido da impro-
cedência -, sobre se o prédio mesmo integraria o domínio público
do Estado e estaria coberto pela não sujeição atribuída a tal domínio,
o Mmo Juiz lavrou nova sentença em que reapreciou totalmente a
causa de pedir que fora o fundamento do recurso para este Supremo
Tribunal, alinhando por uma argumentação, agora mais desenvolvida,
de defesa da tese de que a liquidação impugnada ofendia o direito
à isenção da impugnante, decorrente de vários preceitos legais, que
condensou na parte da sentença que epigrafou de ”O Direito: A.
Isenção da contribuição autárquica da ora impugnante” e em que
conheceu, depois, sob a epígrafe B., da questão suscitada pela im-
pugnante de ser o prédio uma infra-estrutura integrante de rede básica
de telecomunicações do domínio público do Estado, e de como tal
estar excluído da sujeição ou excluído objectivamente da incidência
da contribuição.

A final e muito embora tenha considerado que o imóvel onde se
encontra instalado a central telefónica se não identifica com as in-
fra-estruturas de telecomunicações e, por isso, não são, como elas,
um bem do domínio público que esteja fora da sujeição da contribuição
autárquica, - conclusão esta que até se chocaria com a proibição cons-
titucional do arto 62o da C.R.P., pois que o Estado estaria até a
adquirir bens imóveis para o seu domínio público sem qualquer con-
trapartida (confisco), e seria incompatível com qualquer pretensão
de isenção da contribuição autárquica por o domínio público se colocar
fora do campo de qualquer sujeição ou incidência, pressuposta na-
quela, sendo até que a impugnante é a titular dos seus rendimentos -,
o certo é que o Mmo Juiz, na sua nova sentença, e sob a consideração
da primeira fundamentação, expendida sob a alínea A., e já rejeitado
no anterior recurso para este S.T.A., voltou a decretar a impugnação
procedente, por provada, e a anular a contribuição liquidada.

V - Inconformada com a nova pronúncia do referido Tribunal de
1a instância, volta o Exmo Representante da Fazenda Pública a re-
correr directamente para esta Secção de Contencioso Tributário deste
S.T.A., batendo-se pelas razões que desenvolvem nas suas alegações
de recurso pelo seu provimento e revogação da sentença nas seguintes
proposições conclusivas:

” a) A impugnante não goza de isenção de contribuição autárquica
referente ao ano de 1990.

b) No arto 9o do Código da Contribuição Autárquica tal isenção
não está expressamente prevista como no arto 50o do Estatuto dos
Benefícios Fiscais.

c) Não tem razão Va Exa Doutor Juiz ao proferir uma sentença
favorável á impugnante onde reconhece a referida isenção da Con-
tribuição Autárquica”.

VI - A recorrida TLP não contra-alegou neste novo recurso.
VII - O Exmo Mago do Mo Po, junto deste Supremo Tribunal,

recorda o seu anterior parecer, já expresso nos autos, de o recurso
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não merecer provimento nos termos da jurisprudência pacífica da
Secção.

VIII - Com os vistos dos Exmos Juízes-Adjuntos cumpre decidir.
1. É a seguinte a materialidade fáctica dada como provada pela

sentença recorrida:
a) - No ano de 1990 foi liquidada à ora impugnante a contribuição

autárquica de Esc: 47.174$00.
b) A contribuição liquidada reporta-se ao rendimento do prédio

urbano sito em Alcochete, inscrito na matriz sob o no 03097.
c) O prédio urbano em causa destina-se a nele ser instalada uma

central telefónica.
2. Do que vai relatado já deu para entender que o Mmo Juiz “a quo”

fez tábua rasa da decisão deste Supremo Tribunal sobre a impro-
cedência das causas de pedir por ele conhecidas, ou seja, da alegada
pela impugnante e traduzida em pretensa ofensa do seu direito de
isenção decorrente dos artos 15o, al. b) do seu Estatuto, aprovado
pelo DL 48.007, de 26.10.67 e 2o, no 1, da DL 485/88, de 30/12,
e da apreciada em excesso de pronúncia pelo tribunal ”a quo”, cor-
porizada em violação do arto 5o do C.C.A. (ter-se-á querido referir
o arto 5o do DL 442-C/88 que aprovou o C.C.A.)

Ao contrário do que foi decidido na primeira sentença recorrida,
- de que o acto de liquidação sofria de anulabilidade por ofensa das
disposições legais que reconheciam ser a impugnante titular de um
direito de isenção conferido pelo arto 15o, al. b) do seu Estatuto
e 2o, no 1 do DL 485/88, de 30/12, e, finalmente, pelo arto 5o do
C.C. Autárquica , o acórdão deste Supremo Tribunal de 92.12.09,
proferido a fls 68 e segs. dos autos, expressamente reconheceu que
a sentença recorrida tinha errado na interpretação e aplicação do
direito quanto àquelas causas de pedir, concedendo, desse modo, pro-
vimento ao recurso da Fazenda Pública, ou seja, de que o acto de
liquidação não sofria de qualquer ilegalidade por ofensa das referidas
disposições legais invocadas como fonte de isenção.

Esta definição da relação jurídica, ou dito de outro modo, esta
decisão jurídica sobre a concreta controvérsia jurídica existente entre
as partes, pronunciada pelo Supremo Tribunal relativamente às causas
de pedir apreciadas, uma vez transitada em julgado, como de facto
aconteceu, como ressalta dos autos, não pode ser repetida (salvo o
caso do recurso extraordinário de revisão) por qualquer tribunal, nele
se incluindo, evidentemente, o tribunal ”a quo”.

A decisão deste Supremo Tribunal sobre as questões da pretensa
ilegalidade advindas da alegada ofensa do direito de isenção dos artos
15o, b) do Estatuto do impugnante e 2o, no 1 do DL. 485/88, de
30/12 e da não alegada, mas conhecida, pretensa ofensa do direito
de isenção nos termos do arto 5o do C.C.A., ditada em conhecimento
do recurso interposto da decisão recorrida, ficou dotada de impe-
ratividade jurídica, própria do caso julgado, que o Mmo Juiz ”a quo”
deveria organicamente ter respeitado, por força do disposto nos artos
4o, no 1 do Estatuto dos Magistrados Judiciais e 3o, no 2 da L.O.T.
(lei no 38/87, de 23/12, jamais lhe sendo lícito discretear, dentro da
instância deste processo, o acerto ou desacerto da decisão proferida
sobre a matéria.

A excepção peremptória do caso julgado, que irrefragavelmente
se verifica quando à decisão sobre a matéria das causas de pedir
sobre que se pronunciou o tribunal de recurso (cfr. artos 673o e 497o

e 498o do C.P.Civil), é de conhecimento oficioso (arto 500o da mesma
lei objectiva).
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Tanto basta para constatar que se encontra extinto o direito da
impugnante de pretender obter nesta ”acção” a anulação da con-
tribuição autárquica com base em qualquer ofensa abarcada dentro
das causas de pedir de cuja legalidade conheceu este Supremo Tribunal
(artos 496o e 493o do C.P.Civil).

Ao reapreciar tal pedido com base nas causas de pedir abrangidas
pela força do caso julgado, a sentença ora recorrida fez uma errada
aplicação do direito aplicável (ofensa de caso julgado) e, por isso,
não poderá manter-se na correspondente parte decorrente da exten-
são, já apontada, do caso julgado constituído.

Por outro lado, porque, ao conhecer da segunda causa de pedir,
que foi invocada pela impugnante como fundamento de invalidade
do acto impugnado, - e que se corporizou na alegação de que estando
instalada no prédio uma central telefónica que constitui uma infra-
-estrutura que integra a rede básica de telecomunicações, o mesmo
seria um bem do domínio público do Estado e estaria ”isento” de
contribuição autárquica por força do arto 9o do C.C.A - conhecimento
esse determinado pelo anterior Acórdão deste S.T.A., a sentença re-
corrida se pronunciou, sob a sua alínea B), no sentido de inexistir
qualquer domínio público relativamente ao prédio urbano que es-
tivesse abrangido por qualquer norma de não sujeição, como a do
arto 9o do C.C.A. (de não sujeição à incidência objectiva do imposto
e não de isenção), conclui-se que não se verifica qualquer controvérsia
entre ela e a recorrente Fazenda Pública relativamente a tal questão.
Na verdade, a solução que decorre do apreciado da sentença sobre
tal causa de pedir é a da improcedência, como sustenta ou defende
a recorrente, nada havendo a alterar. Com este segmento da decisão
recorrida nenhuma discordância se prefigura com a recorrente de
que deva conhecer-se, visando outra solução.

Dado, todavia, a violação do caso julgado relativamente às demais
causas de pedir e das quais fez derivar a procedência da impugnação
e a anulação do acto impugnado, impõe-se conceder provimento ao
recurso e revogar a decisão recorrida.

Destarte, atento todo o exposto, acordam os Juízes deste Tribunal
em conceder provimento ao recurso e em revogar a decisão recorrida,
declarando improcedente a impugnação deduzida e o consequente
pedido de anulação da liquidação da contribuição autárquica.

Custas pela recorrida TLP, mas apenas na 1a instância, dado que
não deduziu oposição ao recurso para este S.T.A.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — Agostinho Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Gerente de direito e gerente de facto.
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Doutrina que dimana da decisão:

Sendo certo que a gerência de direito faz presumir a gerência
de facto, não é de aceitar a presunção se inequivocamente
se demonstrar no processo que o gerente de direito apenas
praticou no serviço da sociedade actos de intervenção em
assembleias gerais.

Recurso no 18.070 em que é recorrente a Fazenda Pública e recorrido
António Afonso Gabriel de Almeida Oliveira e de que foi relator
o Exmo Sr. Conso Dr. JÚLIO TORMENTA.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do STA:

No então 10o Juízo no T.T. de 1a Instância de Lisboa foi julgada
procedente a oposição deduzida por António Afonso Gabriel de Al-
meida Oliveira, identificado no processo contra a execução fiscal ini-
cialmente movida contra Sorval, Sociedade Representações Vascon-
celos, Lda e posteriormente contra aquela revertida.

Inconformado, o senhor RFP junto daquele juízo interpôs recurso
para o T.T. de 2a Instância, o qual, por acórdão de fls. 111/118 v.
lhe negou provimento.

De novo inconformado, o senhor RFP interpôs para este Tribunal
o recurso de fls 120 e segs concluindo do seguinte jeito:

”1- Por falta de bens penhoráveis à executada reverteu a execução
contra o oponente António Afonso Gabriel de Almeida Oliveira.

2- A tal reversão opôs-se o oponente com o fundamento de que
não era gerente de facto.

3- Por escritura de 79.05.02, todos os sócios da referida sociedade
procederam à alteração do pacto social, tendo o seu arto 5o passado
a ter a seguinte redacção: ”A gerência dispensada de caução e com
ou sem remuneração conforme for deliberado em Assembleia Geral,
fica a cargo de todos os sócios que entre si distribuirão os respectivos
serviços”.

4- Entre 1979 e Agosto de 1981 o gerente chefiou a Secção de
Laboratório e Controlo Industrial da executada.

5- Por escritura pública de 81.06.04 o oponente cedeu a cota de
que era titular e renunciou à Gerência.

6- Perante estes factos o T.T. de 2a Instância acordou em negar
provimento ao recurso da F.P. e confirmar a sentença recorrida.

7- O douto acórdão recorrido fez, em nosso entender, uma errada
interpretação da lei, porquanto:

a) O ora oponente era sócio gerente da executada, estando tal
facto provado através de certidão da conservatória do registo co-
mercial.

b) Adquiriu a qualidade de sócio-gerente da executada em 2/5/79
ficando desde logo nomeado gerente (escritura de fls. 5 a 14 do pre-
sente auto) qualidade de sócio-gerente que manteve até 4/6/81 (es-
critura de fls. 15 a 19 do autos) data em que deixou de pertencer
como sócio à empresa executada devedora originária.

c) A dívida do imposto de transacções respeita aos anos de 1979,
1980 e 1981 o que desde logo o torna responsável.

d) Ao oponente cabia a responsabilidade e o dever social de cumprir
com as obrigações fiscais inerentes ao exercício da actividade da so-
ciedade, entre elas a de pagar dentro dos prazos legais os respectivos
impostos, o que não fez nem procurou fazer, incorrendo por con-
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seguinte omissão dos deveres que lhe estavam incumbidos na qua-
lidade de um dos sócios gerentes.

e) O oponente chefiava uma equipa de vendedores e de pessoal
que prestava serviço de assistência, logo, não era nem podia ser alheio,
antes pelo contrário, às operações de venda que consubstanciavam
os contratos e que implicavam a entrega de mercadorias acompa-
nhadas de documentação relativa às mesmas, na qual devia, segui-
damente, ter-se em conta a liquidação do respectivo imposto.

f) O oponente tinha a supervisão e a responsabilidade de um sector
que directamente tinha a ver com a responsabilidade que pela reversão
da execução lhe é imputada.

g) Importa frisar que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
provendo-se a gerência nominal ou de direito, presume-se a gerência
de facto, sendo certo que o oponente não conseguiu ilidir tal
presunção.

h) Ao contrário do que foi acordado no douto acórdão do T.T.
de 2a Instância, o ora oponente, deve ser considerado parte legítima
na execução originariamente dirigida contra a Sorval e posteriormente
revertida contra os sócios-gerentes nos termos do arto 146o conjugado
com o arto 16o ambos do CPCI.

8- Assim, o douto acórdão de que se recorre, violou os artos 16o

e 146o ambos do CPCI bem como o arto 286o alínea b) do CPT.
Admitido o recurso e subidos os autos, não houve contra-alegações.
Em douto parecer, o Exmo PGA manifesta-se pelo não provimento

do recurso.
Correram-se os vistos.
Em sede factual o acórdão recorrido deu como provado o seguinte:
A- Contra a Sorval... e com base em certidões de relaxe foram

instaurados no T.T. de 1a Instância de Lisboa três processos de exe-
cução fiscal, entretanto apensadas para cobrança das quantias de
2.089$00, 647$00, 2.764.172$00 e 528.482$00 provenientes de liqui-
dação de imposto de transacções respectivamente dos anos de 1978,
1980 e 1981 e cujo prazo de cobrança voluntária terminara em 86.12.09.

B- Por despacho do Mo Juiz de 88.01.08, foi a execução fiscal re-
vertida contra vários gerentes daquela sociedade, entre eles se con-
tando o oponente.

C- Por escritura pública de 2/5/79 o sócio José de Vasconcelos
Júnior dividiu a sua quota na sociedade identificada em A) ao valor
nominal de 1.600.000$00 em 5 quotas, sendo uma de 800.000$00 que
reservou para si e as outras quatro de 200.000$00 cada.

D- Pela mesma escritura o mesmo José de Vasconcelos Júnior
cedeu ao oponente uma das referidas quotas de 200.000$00 por preço
igual ao seu valor nominal.

E- Ainda pela mesma escritura, todos os sócios da referida so-
ciedade, entre eles o oponente, procederam à alteração do seu pacto
social tendo dado ao artigo quinto a seguinte redacção: ”A gerência,
dispensada de caução e com ou sem remuneração conforme deliberado
em Assembleia Geral, fica a cargo de todos os sócios, que entre si
distribuíram os respectivos serviços, mas para obrigar a sociedade
é bastante a assinatura de qualquer dos gerentes José de Vasconcelos
Júnior ou Ângela Adelaide Salazar da Silva ou as assinaturas, em
conjunto, de quaisquer outros dois gerentes. § 1o - Qualquer dos
gerentes José de Vasconcelos Júnior ou Ângela Adelaide Salazar da
Silva poderão delegar em quem entenderem todos ou parte aos seus
poderes de gerência por meio de mandato em forma legal”.
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F) Por escritura pública de 4/6/81 o oponente cedeu a quota de
que era titular na sociedade excluindo do consócio José de Vasconcelos
Júnior e renunciou também à sua gerência.

G) No período compreendido entre 1972 a Agosto de 1981 o opo-
nente chefiou, na qualidade de engenheiro, a secção de Laboratório
e Controlo Industrial da Sociedade executada.

H) Como contrapartida dessa sua actividade o oponente recebia
um vencimento certo e uma comissão (percentagem) sobre as vendas
efectuadas.

I) O oponente dirigia na Secção referida na alínea G) uma equipa
de 4 vendedores, um técnico de electrónica e uma secretária.

J) A Secção referida na alínea G) estava instalada na R. de Artilharia
Um no 104 1o-D Lisboa.

L) A gestão financeira e administrativa da sociedade executada
encontrava-se instalada na R de Artilharia Um, no 104, 4o, Lisboa.

N) Todos os contratos respeitantes à sociedade executada eram
apreciados, decididos e assinados pelos sócios referidos na alínea M.

O) Toda a correspondência da sociedade executada era sujeita à
apreciação dos sócios referidos na alínea M) que igualmente lhe davam
seguimento.

P) O oponente já era empregado da sociedade executada à data
na escritura a que alude a alínea C.

Q) Por escritura pública de 4/6/80 foi alterado o arto 5o, o seu
§ 1o do pacto social da executada, ficando estabelecido que a gerência
incumbia a todos os sócios, bastando a assinatura de qualquer dos
gerentes José de Vasconcelos Júnior, Jorge Manuel de Mascarenhas
Garcia de Andrade ou do oponente para obrigar a sociedade e po-
dendo qualquer deles delegar em quem entender todos ou em parte
dos seus poderes de gerência.

R) A alteração do pacto social referida na alínea anterior foi de-
liberada em assembleia da sociedade de 21/5/80 que igualmente con-
feriu aos gerentes José de Vasconcelos Júnior e ao oponente os po-
deres para outorgar e assinar a respectiva escritura pública.

S) O oponente nunca deu ordem aos empregados da executada,
à excepção dos que pertenciam à Secção que chefiava, sendo estas
de natureza meramente funcional, dizendo respeito à execução das
suas tarefas profissionais por conta da empresa.

T) O oponente cedeu a sua quota na sociedade executada e re-
nunciou à sua gerência por escritura de 4/6/81.

U) O oponente interveio nas Assembleias Gerais da Sociedade
executada de 21/5/80 e 9/6/80 e participou aí nas deliberações tomadas,
registadas nas respectivas actas que se mostram fotocopiadas a fls.
56 e 57 no processo de execução fiscal apenso.

Exposta que foi a matéria de facto apurada pelo T.T de 2a Instância,
vejamos agora se o Tribunal a quo fez ou não correcta apreciação
da prova e aplicação do inerente direito.

Tal como salienta o Ex.mo PGA ”A lei não define precisamente
em que é que se consubstanciam os poderes de gerência, mas, em
face do preceituado nos artos 259o e 260o do Código Soc. Comerciais
parece dever entender-se que serão típicos dos actos de gerência os
de representação da sociedade perante terceiros, aqueles através dos
quais a sociedade fique juridicamente vinculada e que estejam de
acordo com o objecto social”.

Ora, compulsando o enorme elenco factual fixado pelo T.T. de
2a Instância e sendo certo que a gerência de direito faz presumir
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a gerência de facto é inequívoco que ao recorrido se podem atribuir
dois sectores diferentes na sociedade originária devedora; por um
lado, quer antes quer depois de ter sido sócio, actuou como mero
empregado do ente social percebendo remuneração fixa e comissão
nas vendas do sector que orientava, por outro, durante o período
em que foi sócio-gerente limitou-se a intervir nas assembleias gerais
e a outorgar nas escrituras subsequentes. Estes últimos actos são ine-
rentes à qualidade de sócio mas não justificam por si só uma gerência
de facto já que de todo o probatório elencado pelo Tribunal recorrido
não se descortina a prática de acto do oponente ora recorrido que
vinculasse a sociedade perante terceiros.

Isto basta para se concluir pelo acerto do acórdão recorrido.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Não são devidas custas.

Lisboa, 22/3/95 — Júlio António Ferreira Tormenta Agostinho de
Castro Martins — Manuel Fernando dos Santos Serra. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição. Prestação de garantia idónea em vista da suspensão
da execução.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O no 6 do artigo 282o do C.P.T. não faculta ponderar
a situação económica do opoente com vista à dispensa
de prestação de caução.

2 — Tal preceito não afronta os artigos 13o, 2, e 20o, 1, da
Constituição.

Recurso no. 18.113, em que é Recorrente Álvaro dos Reis Mendonça
Afonso e Recorrida Fazenda Pública, e de que foi Relator o Exmo.
Conso. Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Na petição da oposição que deduziu à execução fiscal no1010/82
do 4o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, Álvaro
dos Reis Mendonça Afonso formulou, ”in fine”, o seguinte re-
querimento:

”DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Tendo presente
a parte final do no 1 do art. 20o da Constituição da República Por-
tuguesa e ainda o disposto no art. 255o, por remissão do art. 294o,
ambos do Código de Processo Tributário, mais se requer a V. Exa

para que, de acordo com o prescrito no no 6 do art. 282o do mesmo
Código, o oponente seja dispensado de prestar caução, considerando
a sua precaríssima situação financeira, acima descrita” (no antecedente
requerimento de ”assistência judiciária”).
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Tal pretensão foi liminarmente indeferida, com a seguinte fun-
damentação:

”... a difícil ou precária situação económica não configuram qualquer
causa de legal dispensa de prestação de caução. Na verdade, a pres-
tação de caução destina-se a possibilitar a suspensão dos termos da
execução até à decisão da oposição. Nada tem, pois, a ver com a
situação económica dos executados. Se não houver prestação de cau-
ção, a execução prosseguirá os seus termos normais até à penhora
de bens, apesar, mesmo, da eventual concessão do benefício de apoio
judiciário, já que este só se destina a possibilitar a defesa de direitos
e não a possibilitar a suspensão de qualquer processo”.

Inconformado, vem até nós o opoente, extraindo da alegação de
recurso as seguintes conclusões:

A -O despacho recorrido deveria ter analisado a concreta situação
económica e financeira do oponente, ora recorrente, com vista à dis-
pensa, ou não, da prestação de caução;

B -Isto porque:
1) Tal é permitido pelo no 6 do artigo 282o do C.P.T.;
2) A insuficiência económica de meios económicos e financeiros

é relevante não só para o apoio judiciário, mas também para a eventual
dispensa de prestação de caução;

3) Por arrastamento e com prejuízo do ora recorrente, a suspensão
do processo de execução só é possível, segundo o M.mo Juiz recorrido,
por garantia adequada.

No entanto, caso assim se não entenda e sem prescindir:
C -O artigo 282o do C.P.T. viola frontalmente o no 2 do artigo

13o e o no 1 do art. 20o, ambos da Constituição, pois discrimina os
oponentes sem meios para prestar garantia adequada.

O Exmo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
emitiu douto parecer no sentido da improcedência do recurso.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A questão que nos é colocada neste recurso traduz-se em saber

se a insuficiência de meios económicos e financeiros é relevante para
efeitos de eventual dispensa de prestação de caução visando a sus-
pensão de execução fiscal.

De harmonia com as disposições conjugadas dos artigos 294o, 255o,
1, 2, 3 e 5, e 282o do Código de Processo Tributário, se a oposição
à execução for recebida e o opoente prestar garantia idónea - garantia
bancária, caução, seguro caução ou qualquer meio susceptível de as-
segurar os créditos do exequente -, são suspensos os termos da exe-
cução fiscal. E, claro, o mesmo sucederá se houver já penhora bastante.

Com a invocação do no 6 do sobredito artigo 282o, o Rct. pretende
que a sua alegada insuficiência económica e financeira deve ser pon-
derada para aqueles efeitos.

Não lhe assiste, porém, razão.
Desde logo, tal no 6 pressupõe que, em vista da suspensão da exe-

cução fiscal, foi oferecida garantia cuja idoneidade - aferida pelo es-
copo legal do assegurar do pagamento da dívida exequenda e acres-
cido - se impõe apreciar, naturalmente. E assim, descabida é a in-
vocação deste preceito pelo Rct. para os pretendidos efeitos de dis-
pensa de prestação de caução.

Ao impetrar dispensa de prestação de caução, o Rct. esquece que,
para além da caução, a lei (citado artigo 282o) contempla outros
tipos de ”garantia idónea” para fins de suspensão da execução fiscal:
garantia bancária, seguro-caução, qualquer outro meio susceptível de
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assegurar os créditos do exequente. Meio este que, naturalmente,
bem poderá traduzir-se no oferecimento à penhora dos ”bens ne-
cessários para assegurar o pagamento da dívida exequenda e acres-
cido” (juros de mora, custas e 25% da soma destas três verbas).

E não objecte o Rct. que os não tem, pois que se esse vazio pa-
trimonial retrata a sua alegada situação económica não se vislumbra
motivo para se preocupar com o prosseguimento da execução até
à fase da penhora...

Por último, diremos que não colhe a alegada inconstitucionalidade
do artigo 282o do C.P.T., por violação dos artigos 13o, 2, e 20o, 1,
da Lei Fundamental.

Como bem realça o Exmo PGA, ”o princípio tutelado no artigo
13o é a igualdade jurídica (cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira,
C.R.P. Anotada, 1978, pág. 68) e a «igualdade jurídica não significa
igualdade de condições materiais para o exercício dos direitos fun-
damentais» (op. cit., pág. 70); por outro lado, o princípio tutelado
no artigo 20o garante só o acesso à «via judiciária para a defesa
dos direitos» (op. cit., p. 85) e esse acesso conseguiu-o o Rct. através
do apoio judiciário”.

Destarte, improcede, também, a última conclusão da alegação do
recurso.

Termos em que, sem mais desenvolvidas considerações, por des-
necessárias, se acorda em negar provimento ao recurso, confirman-
do-se a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente, com 50% de procuradoria.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Júlio Ferreira Tormenta — José de Jesus Costa. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Objecto. Conclusões.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Improcede o recurso em que faltam nas respectivas ale-
gações (e conclusões) referências contra a decisão re-
corrida numa sua deriva fundamental, embora a mesma
tivesse sido atacada num outro seu aspecto, meramente
reforçativo.

2 — Sucede tal numa decisão recorrida que deu como ve-
rificado o caso julgado sobre a condenação em custas
(não contestado no recurso) e que, adminicularmente,
anotou que a dita condenação se harmonizava com a
lei (matéria atacada do recurso).
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Recurso no 18 144. Recorrente: Nunes & Farias, Lda; Recorridas:
Caixa Geral de Depósitos e Fazenda Pública; Relator: EXMo.
CONSo. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com o acórdão do Tribunal Tributário de 2a Instância
na parte em que lhe negou provimento ao recurso interposto do des-
pacho que lhe indeferira requerimento em matéria de custas na exe-
cução a si movida pela Caixa Geral de Depósitos para cobrança da
dívida de 67 974 834$00, veio a executada Nunes & Farias, Lda re-
correr, concluindo a sustentar que o acórdão recorrido errou, na parte
respeitante à responsabilidade das custas ao não atender a quem deu
causa à acção, pelo que seria de substituir por outro não ser a executada
responsável pelas custas, ou, em alternativa, que suspenda a acção
até decisão nos autos a que alude.

Teriam sido violados os arts. 669o, 662o e 446o do CPCivil, aplicáveis
por força do art. 2o/f) do CPTributário.

O EPGAdjunto é de parecer que não deve conhecer-se do recurso
porque o conhecimento dele seria inútil e proibido, por o recurso
não se referir ao caso julgado que o tribunal recorrido decidiu ve-
rificar-se, como o tinha feito o despacho recorrido para a 2a instância,
relativamente ao despacho de 7.12.88, e que versava a questão sobre
a responsabilidade pelas custas.

A Rte respondeu à questão suscitada, sustentando que a decisão
recorrida se baseou no facto de ter sido a executada a dar causa
à instauração da executada, que não no caso julgado da decisão de
7.12.88, por não constar dos autos a data da notificação ao Rte do
dito despacho, pelo que não é possível afirmar que pedido de reforma
fosse extemporâneo, não ficando, por isso, o tribunal impedido de
apreciar o mérito do recurso por força do caso julgado.

E que, ao impugnar a sua responsabilidade pelas custas, repor-
tando-se às razões do acórdão recorrido, a Rte, implicitamente, im-
pugnava a existência do referido caso julgado.

Cumpre apreciar, logo da questão suscitada pelo Mo Po, que, afir-
mando não haver rasto de impugnação da decisão sobre caso julgado,
que teria baseado o acórdão recorrido, nas conclusões do recurso
dirigido a este tribunal, não seria de tomar conhecimento deste.

Tal questão decide-se face ao conteúdo da decisão recorrida, pelo
que não há necessidade de especificar matéria de facto comprovada.

Certamente, que, contrariamente ao alegado pela Rte, a decisão
recorrida se fundamenta na “existência de caso julgado material re-
lativamente ao referido despacho de 7.12.88 que deferiu o pedido
de suspensão da execução e ordenou que os autos fossem à conta”,
como refere o respectivo texto, que se transcreve na parte, chegando
a proferir pronúncia sobre o alcance do julgado, determinativo da
formação da respectiva força preclusiva.

Esta última determinação explicita-se nos termos do acór-
dão — “certo é que a força do caso julgado abrange apenas a decisão,
expressa no despacho, de condenação nas custas devidas pela sus-
pensão, mas já não o concreto apuramento do seu montante”, visando,
assim, fixar o referido alcance, para os efeitos e fins dos arts. 671o

e 673o do CPCivil.
E só depois de se ter afirmado que “assente, pois, que o exe-

cutado-recorrente é responsável pelo pagamento das custas devidas
pela suspensão da execução”, vem o acórdão anotar “que, na verdade
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assim é, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração do processo
de execução fiscal”, citando, em seguida, o preceito que consagra
a regra geral da responsabilidade pela custas (art. 446o do CPC) e
outros do processo fiscal sobre a extinção da execução por pagamento
voluntário — arts. 238o, 239o, 241o e 244o do CPCI e 343o/348o do
CPT.

Assim, no contexto decisório, a anotação surde tão-somente como
reforçativa da decisão já tomada com fundamento no caso julgado,
a qual não foi, efectivamente, posta em crise, de forma individualizada
e concretizada, pela Rte neste recurso, que, apenas se ocupou com
o objecto da referida anotação, seja o questionamento do causador
do procedimento.

Daqui resulta que, por um lado, a este tribunal está vedado examinar
o ponto decidido na instância sobre o caso julgado porque a tal não
foi convidado pela Rte e só das questões suscitadas pela parte se
pode ocupar, excepto quando o conhecimento oficioso seja permitido
ou imposto por lei (arts. 726o, 716o, 713o/2 e 660o do CPC - cf. A.
Reis, CPCAnotado, V, p. 363 e Ac. deste tribunal de 4.11.92,
proc. 14354).

E não há lei que permita ou imponha ao tribunal ad quem a rea-
preciação de questões resolvidas no tribunal a quo só porque aqui
o respectivo conhecimento foi tomado ex officio.

Por outro lado, o tribunal não pode prover o recurso pelo fun-
damento posto pela Rte porque o conhecimento da correlativa questão
está impedido pelo efeito do caso julgado que o acórdão recorrido
decidiu existir acerca da condenação em custas devidas e que a Rte
não contestou, no lugar próprio (que são as alegações, que não a
resposta à questão suscitada, como a Rte fez).

Daí que o recurso seja inoperante, não se podendo, com base nele,
alterar a decisão recorrida.

Que permanece.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com a procuradoria em 50 %.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Ernâni Marques da Silva Figuei-
redo (relator) — João José Coelho Dias — Luís Filipe Mendes Pi-
mentel. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso do T.T. de 1a Instância. Questão de facto. In-
competência.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluindo no objecto do recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é o STA hierarquicamente incompe-
tente, sendo competente o T.T. de 2a Instância.

Recurso no 18.296, em que foi Recorrente a Câmara Municipal de
Lisboa e Recorridos João Maria Albuquerque de Figueiredo e Cas-
tro e Outro, e do qual foi Relator o Exmo Conso Dr. Júlio Tormenta.
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Acordam, em conferência, na 2a Secção do STA:

João Maria Albuquerque de Figueiredo e Castro e Álvaro Manuel
Albuquerque de Figueiredo e Castro, com os sinais dos autos, im-
pugnaram judicialmente a importância global de 3.411.240$00 sendo
2.568.240$00 de ocupação do logradouro e 843.000$00 de deficiência
de estacionamento, liquidação efectuada pela CML, alegando tratar-se
de um encargo de compensação que a autarquia não está autorizada
a cobrar, mais alegando que tal importância lhes foi exigida a título
de compensação por deficiência de estacionamento e por ocupação
do logradouro em consequência de o Instituto Maternal, que é ar-
rendatário do prédio de que são proprietários, ter requerido em 1970
à CML ampliação do arrendado e construção de um barracão no
logradouro, o que lhe foi deferido. Todavia, tais compensações não
têm cobertura legal e o despacho do Presidente da CML de 14.11.86
que os notificou para o pagamento procedem à criação e lançamento
de imposto não permitido por lei e é ilegal por não se encontrar
devidamente fundamentado, existindo ainda erro quanto aos pres-
supostos de facto, sendo ferido de nulidade ou anulável.

Por douta sentença de fls 49/52 o Senhor Juiz do então 11o juízo
do T.T. de 1a Instância de Lisboa, julgou inteiramente provada a
impugnação.

Inconformado, o Mo Po interpôs recurso para o Tribunal Cons-
titucional. Neste, produziram alegações o Recorrente, a CML e os
particulares.

Por douto acórdão de fls 91/103 o Tribunal Constitucional decidiu:
”a) Julgar inconstitucional, por violação dos arts. 106o nos 2 e 3

e 167o alínea o) da versão originária da Constituição, a norma cons-
tante do último parágrafo do arto 12 do regulamento do Plano Geral
de Urbanização da Cidade de Lisboa aprovado pela Portaria 274/77
de 19 de Maio e, em consequência,

b) Negar provimento ao recurso, confirmando-se, na parte impug-
nada, a decisão recorrida.”

Inconformada, a CML interpôs recurso para este Tribunal, com
alegações a fls 124 e segts, tendo concluído:

”1 - A sentença recorrida julgou procedente por provada a im-
pugnação deduzida, ordenando a anulação da liquidação efectuada
pela CML que ascendia a 3.411.240$00.

2 - Não cuidou a douta sentença recorrida de distinguir os dois
”Tipus” de compensações que originaram a liquidação.

3 - Na verdade, a Câmara liquidou o montante de 843.000$00 a
titulo de compensação por deficiência de estacionamento ”ao abrigo
do disposto no arto 12 da portaria 274/77 de 19 de Maio sendo certo
que só quanto a este montante se mostram pertinentes as conside-
rações doutrinais e a jurisprudência invocadas e que foram aliás aco-
lhidas no Acórdão do Tribunal Constitucional no 205/94 (Proc.
236/93 — 1a Secção).

4 - Todavia, não autonomizou a douta sentença recorrida a exis-
tência da liquidação de uma compensação por aproveitamento de
logradouro no valor de 2.568.240$00, que se fundou não na aplicação
do arto 12 da Portaria 274/77 de 19 de Maio, pelo que, nessa parte
não poderá deixar de ser revogada.

5 - Desta forma, não deveria ter determinado a douta sentença
recorrida a anulação da liquidação do montante referido no ponto
4 com base na inconstitucionalidade do arto 12 da Portaria 274/77
de 19 de Maio, pelo que, nessa parte não poderá deixar de ser
revogada.
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Em contra-alegações os recorridos concluem que ” a compensação
exigida pela Recorrente ”por ocupação do logradouro” confirma-se
como um imposto, pelo que a sua imposição sem qualquer funda-
mento, lei ou regulamento, é ilegal (arto 88o do D.L. 100/84 de 29
de Março e no 4 do arto 1o da Lei 1787 de 6 de Janeiro).

Em douto parecer de fls 133/135 o Exmo P.G.A opina pela in-
competência hierárquica neste Tribunal.

Correram-se os legais vistos.
No seu douto parecer, como se referiu, o Exmo P.G.A opina pela

incompetência deste Tribunal em razão da hierarquia, parecer que,
notificado às partes, não obteve qualquer resposta.

Para determinação da competência hierárquica à face dos artos
32o no 1 b) do ETAF e 167o do CPT, 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.

Na decisão recorrida e logo no seu relatório escreveu-se que os
então impugnantes impugnaram a liquidação global de 3.411.240$00
sem destrinça entre 2.568.240$00 de ocupação de logradouro e
843.000$00 de deficiência de estacionamento.

Na mesma decisão tratou-se unitariamente da liquidação, consi-
derando a impugnação totalmente improcedente, improcedência essa
confirmada pelo Tribunal Constitucional no tocante à importância
de 843.000$00 como se relatou supra.

Nas alegações de recurso e respectivas conclusões, a ora recorrente
CML sustenta que a liquidação da compensação por aproveitamento
de logradouro não se baseou na aplicação do arto 12 da Portaria 274/77
de 19 de Maio, declarado inconstitucional, mas sim no despa-
cho 166/O/84 - conclusão 4a.

Na sentença recorrida, embora não haja uma especificação formal
da matéria de facto - tratou-se, repete-se, unitariamente da globalidade
da liquidação - mantêm-se do pressuposto de que a compensação
por ocupação do logradouro ”Também foi exigida ao abrigo daquela
Portaria” - parte final de fls. 49.

Existe assim nítida divergência da recorrente CML em relação aos
pressupostos de facto da decisão recorrida.

Isto leva à conclusão de que o recurso não tem por fundamento
exclusivo matéria de direito, pelo que, nos termos das combinadas
disposições dos artos 32o no 1 b) e 41o no 1 c) do ETAF e arto 167o

do CPT, o STA é hierarquicamente incompetente para o conheci-
mento do recurso para si interposto, sendo-o o T.T. de 2a Instância.

Sem custas por isenção da recorrente.

Lisboa, 22 de Março de 1995. - Júlio António Ferreira Tormenta
(Relator) - Benjamim Silva Rodrigues - Domingos Brandão de
Pinho. - Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição. Extinção da instância por inutilidade superveniente
da lide. Custas.
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Doutrina que dimana da decisão:

A decisão da 1a Instância que declarar extinta a intância em
oposição a execução fiscal que findou pelo pagamento da
quantia exequenda por um dos sujeitos subsidiariamente
responsáveis deve condenar o oponente no pagamento das
custas - artigo 447o, 1, do C.P.C., subsidiariamente aplicável.

RECURSO No 18.537 de que é recorrente o Ministério Público e
recorrido Rui Alexandre Miranda Costa Pereira e de que foi RE-
LATOR o Exmoo. Conso. Dro. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Na presente oposição deduzida por Rui Alexandre Miranda da
Costa Pereira, o Mmo. Juiz do 6o Juízo do Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa declarou, a fls. 8, extinta a instância por inu-
tilidade superveniente da lide decorrente da extinção da execução
a que foi oposta. E aí proclamou não haver lugar a custas.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público junto do mesmo tribunal
requereu a reforma daquela sentença quanto a custas, em vista da
condenação do oponente no pagamento das mesmas.

A Exma. Representante da Fazenda Pública manifestou-se no sen-
tido de que ”não é de exigir o pagamento das custas pelo oponente”.

O senhor Juiz ”a quo” manteve a sua anterior decisão tributária.
Inconformado, o Digno Procurador da República interpôs tem-

pestivamente (artigos 686o 1, do C.P.C., subsidiariamente aplicável),
recurso da sobredita sentença, assim rematando a atinente alegação:

1. O A. é responsável pelo pagamento das custas da oposição à
execução, cuja instância foi extinta por inutilidade superveniente da
lide, segundo regra normativamente estabelecida (artigo 447o, 1, 1a

parte, do C.P.C., ”ex vi” do arto 2o, f), do C.P.T.);
2. Esta responsabilidade só não existe se o facto causal da inutilidade

for imputável à R./Fazenda Nacional (arto 447o, 1, 2a parte, do C.P.C.);
3. O facto desta inutilidade ser consequência do pagamento vo-

luntário da quantia exequenda efectuado por um terceiro, na pen-
dência da instância de oposição, não prejudica a aplicação da regra
expressa na primeira conclusão;

4. A inexigência de custas contemplada no artigo 246o, 3, do C.P.T.
abrange somente as custas da execução, não se estendendo às da
oposição deduzida por outro responsável subsidiário.

Termos em que deve a sentença recorrida, na parte objecto do
recurso, ser revogada e substituída por outra que condene o A. em
custas.

Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
A decisão recorrida é do seguinte teor:
”Em face da extinção da instância executiva, a presente oposição

perdeu objecto.
Pelo exposto, declaro extinta a instância da presente oposição, por

inutilidade superveniente da lide.
Sem custas.
Registe e notifique.”
A questão que nos é colocada na sequência da prolação deste aresto

cinge-se, tão-só, ao não sancionamento tributário do oponente.
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Como sabido é, o nosso ordenamento jurídico consagra a regra
da onerosidade do processo, ao estabelecer no artigo 1o, 1, do Código
das Custas Judiciais que os processos cíveis estão sujeitos a custas,
salvo se forem excepcionalmente isentos por lei. Por seu lado, no
artigo 1o, 1, do Regulamento das Custas dos Processos das Contri-
buições e Impostos se proclama que «os processos de impugnação,
transgressão e execução fiscal estão sujeitos a custas, salvo isenção
expressa da lei».

Posto perante um problema relativo à exigibilidade de custas em
processo cível ou em processo judicial tributário, o intérprete tem,
portanto, de partir do princípio de que, elas são devidas e, depois,
verificar se existe preceito legal que estabeleça a sua isenção.

Ora, no caso presente (o processo de oposição é, como se sabe,
para efeito de custas, um incidente da execução fiscal com valor au-
tónomo - cfr. arts.7o, I, 2a parte, alínea c), e 10o, 2, do sobredito
Regulamento) constata-se que não há qualquer disposição legal que
isente de custas os processos em que a instância se extinga por inu-
tilidade (ou impossibilidade) superveniente, constatação que, só por
si, conduziria à conclusão de adoptar, como solução, a imposição
de custas nestes casos.

Mas há mais.
Não só falta uma norma que isente, na hipótese, do encargo de

custas, como existe, até, preceito legal que expressamente impõe o
dever de as suportar.

Na verdade, o no 1 do artigo 447o do Código de Processo Civil
(de aplicação supletiva) prescreve que «quando a instância se extinguiu
por impossibilidade ou inutilidade da lide, as custas ficam a cargo
do autor, salvo se a impossibilidade ou inutilidade resultar de facto
imputável ao réu, que nesse caso as pagará ».

A existência desta norma especial torna como que um suposto
problema a questão que estamos a analisar.

Nem sequer há que estudar a justiça da solução que o legislador
encontrou para tais situações, conhecido como é que o dever de obe-
diência à lei, por parte dos juízes, não pode ser afastado, em nenhum
caso, com a invocação de ser injusto o conteúdo do preceito legislativo
(cfr. artigo 8o, 2, do Código Civil).

Revertendo à situação concreta, diremos que, neste contexto, ela
cai na regra do artigo 447o, 1, pois inquestionável é que o facto gerador
da inutilidade da lide de oposição (extinção da execução por pa-
gamento voluntário da dívida exequenda) não é imputável à Ré nesta
instância de oposição, a Fazenda Nacional.

E daí que o oponente tenha de suportar as custas deste processo.
São termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,

revogando-se a decisão recorrida na parte impugnada e condenando-se
o oponente no pagamento das custas devidas na 1a instância, com
taxa de justiça reduzida a 3/5 nos termos do no2 do artigo 10o do
R.C.P.C.I., redacção do DL. no 199/90, de 19/VI.

Sem custas neste S.T.A.

Lisboa, 22 de Março de 1995. - Luís Filipe Mendes Pimentel Relator
- Carlos Alberto Pereira Gouveia Horta do Valle - Domingos Brandão
de Pinho. - Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.



856

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Contribuição Industrial. Correcção do quantum dos custos.
Meios de correcção. Omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Não se verifica a omissão pronúncia quando a sentença
recorrida aprecia as questões que lhe são submetidas.

2 — A Administração fiscal, nos termos do arto 26 do Cód.
da Cont. Ind., pode corrigir o quantum dos custos dentro
dos limites considerados razoáveis.

3 — O contribuinte pode reagir contra tais correcções efec-
tuadas através de recurso hierárquico para o Ministro
das Finanças e da decisão deste cabe recurso contencioso
para a Secção de Contencioso Tributário do STA.

Recurso no 18.543 em que é recorrente Jorge & Gateiro, Combustíveis,
Lda e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Dr. RODRIGUES PARDAL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Jorge & Gateiro, Combustíveis, Lda, c.f. 501484183, com sede na
Praça da República, Montemor-o-Velho, colectado em contribuição
industrial, Grupo A, pelo exercício ou actividade de ”Comércio a
retalho de combustíveis” CAE 6207102, veio impugnar a determinação
da matéria colectável fixada relativamente aos exercícios de 1986,
1987 e 1988, respectivamente, das quantias de 1.504.488$, 2.102.278$
e 3.422.758$, bem como a liquidação da contribuição industrial, Grupo
A, imposto extraordinário sobre lucros e juros compensatórios, dela
resultantes, nos totais de 842.565$, 274.281$ e 757.130$, debitados
para cobrança à boca do cofre no mês de Julho e Setembro de 1990,
com fundamento na inexistência parcial dos factos tributários, violação
de lei, desvio de poder e outras ilegalidades, nos termos seguintes:

Não aceitou a Administração fiscal as deslocações efectuadas entre
sua casa e as bombas de gasolina e as deslocações a Lisboa e Porto
e as visitas a clientes.

O mesmo se refere à luz a água ainda processadas em nome do
anterior concessionário.

No que respeita aos gastos com duas viaturas adquiridas para seu
serviço que contribuíram para a realização dos proveitos pelo que
devem ser aceites na sua totalidade.

O digno representante da Fazenda Pública, na sua resposta, ma-
nifesta-se pela improcedência da impugnação.

O digno representante do Ministério Público é de parecer que
a impugnação deve ser julgada procedente pelas razões invocadas
pela impugnante.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância de Coimbra julgou
a impugnação improcedente por o quantum dos custos fixados pela
Direcção-Geral das Contribuições e Imposto ser passível do recurso
hierárquico referido no arto 138 do Cód. da Cont. Ind. (CCI) e a
determinação da matéria colectável estar fundamentada.
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A impugnante, não se conformando com o teor da sentença pro-
ferida, interpôs recurso para este Supremo Tribunal, concluindo em
resumo: relativamente aos custos não aceites fiscalmente alegou-se
que eles contribuíram para a realização dos proveitos e para a ma-
nutenção da fonte produtora; o Mo Juiz a quo não determinou a
aceitação dos custos relativos a duas viagens não consideradas, nem
se pronunciou sobre os outros custos não aceites; não se aceita o
entendimento constante da sentença que os tribunais tributários são
considerados incompetentes para apreciar os critérios de razoabilidade
da DGCI, por a quantificação e qualidade ser uma componente da
matéria colectável e esta é a diferença entre os proveitos e os custos;
o arto 136, § 1, do CCI permite reclamar ou impugnar a matéria
colectável sem quais quer restrições; os critérios de razoabilidade de
custos por constituírem poderes discricionários do Fisco, tem de ser
fundamentados, e a sua falta gera o vício de forma e preterição de
formalidades legais; ao não se ter pronunciado acerca dos custos fis-
calmente não aceites, nomeadamente em relação às viagens diárias
do sócio-gerente da impugnante, o Mo Juiz a quo violou o disposto
no arto 668, no1, alínea d), do CPC; o que torna nula a sentença
recorrida; por outro lado o Mo Juiz violou, entre outras, as disposições
do arto 136, § 1, do CCI e 118, alínea b) e 120, alínea a), do CPT
pelo que a sentença deve ser revogada.

Contra-alegando, a digna representante da Fazenda Pública, ma-
nifesta-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se a liquidação
impugnada, concluindo da forma seguinte: a douta sentença recorrida
não é nula por falta de pronúncia: decidiu que os juízos da Admi-
nistração fiscal sobre a não aceitação de determinados montantes
de despesas como custos por não serem razoáveis correspondiam ao
exercício de um poder discricionário conferido pelo arto 26 do CCI,
pelo que não eram judicialmente censuráveis; aliás, do arto 136 do
CCI resulta que em tipo de decisões sejam, no caso, de o contribuinte
delas discordar, objecto de recurso hierárquico necessário para o Mi-
nistério das Finanças, e só da decisão obtida nesse recurso será possível
interpor recurso contencioso directo para o STA; sendo certo que
sempre o Tribunal enfrentará dificuldades e limitações em censurar
uma decisão da Administração quanto ao conteúdo do poder dis-
cricionário que ela exprime dado que o mesmo seja exercido de acordo
com a finalidade da lei.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso não merece provimento, por não ocorrer a omissão da pro-
núncia alegada nas conclusões do recurso, pois o Mo Juiz conheceu
da questão dos custos não aceites pela Administração fiscal quando
decidiu não conhecer dela por entender pertencer à reserva do poder
discricionário; em vez de omissão de pronúncia houve erro de jul-
gamento, pois aqueles actos são sindicáveis contenciosamente; de qual-
quer modo, o Mo Juiz não podia conhecer, na impugnação, dessa
divergência de apreciação dos custos por lho proibir o arto 138, § 1o,
do CCI, donde resulta que não há impugnação directa dessa decisão
da Administração fiscal (cfr. o acórdão de 4.12.91 - recurso no 13.676):
delas há recurso hierárquico facultativo para o Ministro das Finanças,
sendo admissível recurso contencioso da decisão deste (cfr. o ac. de
24.10.90 - recurso no 11875).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
”1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria

de facto:
a) Jorge & Gateiro — Combustíveis, Lda, que exerce e exerceu

a actividade de postos de venda de combustíveis e outros produtos
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destinados à viação automóvel, CAE 620710, pela qual estava co-
lectado em contribuição industrial, pelo Grupo A, pela repartição
de finanças do concelho de Montemor-o-Velho, nos exercícios em
causa;

b) Foi objecto de exame à escrita, tendo sido elaborado em 5.3.90,
o respectivo relatório, junto a fls. 19 a 100 dos autos;

c) Que deu lugar à correcção do lucro tributável apurado pelo
contribuinte nas suas declarações m/2 apresentadas, em relação a
cada um dos exercícios de 1986, 1987 e 1988 e, consequentemente,
à liquidação adicional da contribuição industrial e de imposto ex-
traordinário sobre lucros devidos;

d) Inicialmente, a firma impugnante dedicava-se à venda de gasolina
e óleos e só posteriormente se passou a dedicar, também, à venda
de gasóleo;

e) Constata-se do relatório de fls. 14 a 18, no que respeita ao
exercício de 1986, que o montante das deslocações e estadias atingiam
1.331.769$, a que respeitam doze (12) documentos — No 239-A a
250-A — constitutivos do anexo XI, de fls 74 a 83, dos autos;

f) Dela emergindo que, com excepção de algumas viagens entre
Montemor-Porto - Montemor-Lisboa- Montemor, as restantes dizem
respeito a deslocações entre Seixo-Montemor-Seixo;

g) O gerente que sempre se deslocou, reside no Seixo, efectuando
viagens, de manhã, para as bombas, ao almoço para casa, com volta
para o estabelecimento e regresso à noite para casa;

h) Os documentos referentes a deslocação, que não encontram
assinados nem selados, foram todos lançados em Dezembro e com
numeração diferente dos outros documentos;

i) As deslocações a Lisboa e Porto, denotando evidenciar regu-
laridade, patenteiam, igualmente, manifesta sobre-avaliação dos qui-
lómetros percorridos;

j) Relativamente ao exercício de 1987, as deslocações constam do
anexo XIII, a fls. 87 a 96 dos autos;

k) Da sua análise, verifica-se que, ao contrário de exercício anterior,
neste não são indicados os trajectos, apenas contendo a referência
de ”diversas localidades”;

l) Só foram lançadas na contabilidade em Dezembro de 1987;
m) A impugnante passou, a partir de Agosto de 1987, a ter a seu

serviço duas viaturas, sendo que as deslocações do gerente na sua
viatura se refere a todo o ano;

n) A contabilização dos gastos com energia eléctrica foi efectuada
em 31.12.88, através do documento interno no 833 (cfr. Anexo XIV
a fls. 98 dos autos apresentando como comprovativas doze folhas
dactilografadas e assinadas por Manuel dos Santos;

o) O Senhor Manuel dos Santos era o anterior proprietário, em
cujo nome estariam ainda os contadores;

p) No entanto, não foram exibidos documentos emitidos pela en-
tidade fornecedora;

q) Por sua vez, o lançamento contabilístico referente a ”combustíveis
e fluidos” tem por base factura emitida pela impugnante, no último
dia de cada mês, sendo o total de litros de cada mês igual nos primeiros
cinco meses de 1988 e aproximados nos restantes meses;

r) A soma das facturas não é coincidente com o total contabilizado;
s) A impugnante é a sua própria fornecedora;
t) Os elementos e conclusões apresentadas pela fiscalização man-

tiveram-se devidamente fundamentados.
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2. Mostram os autos que a recorrente (R), no presente recurso,
apenas põe em causa a não apreciação relativa a não aceitação como
custos as quatro viagens diárias do respectivo gerente, pela sentença
recorrida o que tinha como efeito a sua nulidade por omissão de
pronúncia (arto 668, no 1, alínea d), do CPC) e que o critério de
razoabilidade dos custos por constituírem poderes discriminatórios
do Fisco tem de ser fundamentados e a sua falta gera vício de forma
e preterição de formalidades gerais.

Quer o representante da Fazenda Pública quer o representante
do Ministério Público entenderam que o recurso não merece pro-
vimento, por não se verificar a invocada omissão de pronúncia.

Com efeito, a R alega que o Mo Juiz recorrido não se pronunciou
sobre as alegações deduzidas na impugnação, acerca dos custos fis-
calmente não aceites pela Administração fiscal nomeadamente em
relação às viagens diária do respectivo sócio-gerente, especialmente
na correcção das 4 deslocações diárias para duas que apenas foram
consideradas como custos.

Daqui resulta que a R, no presente recurso, apenas põe em causa
a não apreciação da questão relativa à não aceitação de custas com
4 viagens diárias do sócio-gerente da sua residência para a sede da
empresa, pelo que restringiu o pedido inicial o que o arto 684, no3,
do CPC permite.

Na verdade o Mo Juiz recorrido embora considere como de natureza
exemplificativa a enumeração dos custos ou perdas constante do arto

26 do CCI, estes tem de estar ligados ao princípio ali expresso de
serem considerados indispensáveis à realização dos ganhos ou pro-
veitos ou manutenção da fonte produtora.

Porém, esse arto 26 concede à Administração Fiscal poderes dis-
cricionários para; segundo um critério de razoabilidade aferido pela
indispensabilidade dos custos ou perdas em relação aos proveitos su-
jeitos a contribuição industrial, excluir todos aqueles que, não obstante
se mostrem indispensáveis, excedam contudo o limite do razoável.

E a apreciação desses critérios da razoabilidade da Direcção-Geral
das Contribuições e Impostos é insusceptível de impugnação judicial.

O carácter discricionário do poder de apreciação da DGCI, quanto
à razoabilidade dos custos é apenas possível do recurso hierárquico
referido no arto 138, § 1o, do CCI.

A decisão do DGCI tem de ser fundamentada por envolver di-
vergência com o critério do contribuinte.

A apreciação em análise foi fiel ao regime de fundamentação dos
actos administrativos, expressos através de sucinta exposição de fun-
damentos de facto e de direito.

Desta resenha resulta que a sentença recorrida teve em conside-
ração as questões suscitadas pela R no que concerne aos custos, no
que diz respeito a sua qualificação, mas aceitando que a Administração
fiscal podia, no âmbito dos seus poderes discricionários, quantificá-los
dentro do critério da razoabilidade.

Isto quer dizer que o Mo Juiz recorrido não podia, no processo
de impugnação judicial, conhecer dessa divergência quanto ao mon-
tante dos custos considerados indispensáveis para a realização dos
ganhos ou proveitos (arto 26) sujeitos a contribuição industrial, ex-
cluindo, todavia, aqueles que excedam o limite razoável.
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Essa divergência de quantificação não pode ser objecto de impug-
nação judicial mas sim do regime previsto no arto 138, § 1o, do CCI,
com recurso hierárquico para o Ministro das Finanças.

Da decisão do Ministro das Finanças cabe decurso contencioso
para a Secção de Contencioso Tributário do STA (arto 32, no1, alínea
e), do ETAF) — v. ac. STA (2a, de 7.10.87, na Rev. Leg. e J. 121,
p. 80; de 24.10.90 — recurso no 11875, no Apêndice ao DR, de 15.4.93,
p.1117; cfr. os acórdãos do Tribunal Constitucional no 114/89, de
12.1.89, no DR II, 95, de 24.4.89, p. 4129; ac. 437/89, de 15.6.89,
no DR, II, 218, de 21.2.89, p. 9157; de 6.10.92 (ac. 372/92, no DR
II, 207, de 14.12.92, p. 11806; no mesmo sentido, pode ver-se os artos
132 do CIRS e 112 do CIRC.

De tudo isto ressalta o entendimento de que a sentença recorrida
não é nula por falta de pronúncia, por ter-se decidido que os juízos
de Administração fiscal sobre a não aceitação de determinados mon-
tantes de custos — só aceitam as despesas referentes a duas viagens
e não as quatro que a R indicara como custos — por não serem
considerados razoáveis, os quais correspondiam ao exercício do poder
discricionário conferido pelo arto 26 do CCI e não podiam ser objecto
impugnação judicial.

Por isso as correcções efectuadas sobre o quantum dos custos em
causa pela Administração fiscal ao abrigo do poder conferido pelo
arto 26 podem ser objecto de recurso hierárquico para o Ministro
das Finanças nos termos de arto 138, § 1o, e, da decisão deste, cabia
recurso contencioso para a Secção de Contencioso Tributário de STA
por imperativo do arto 32, no1, alínea c), do ETAF.

E assim, a sentença recorrida não está ferida de nulidade alegada
— falta de provimento sobre os custos não aceites, nomeadamente
em relação às 4 viagens diárias do sócio-gerente — uma vez que o
Mo Juiz recorrido tomou em consideração a situação descrita nos
autos só que não se manifestou sobre tal questão por estar sujeito
ao procedimento previsto no arto 138 e § 1o do CCI.

3. O arto 26 do CCI permite à Administração fiscal efectuar cor-
recção nos custos no que respeita ao seu quantum.

Estas correcções do quantum dos custos e não a sua quantificação
esta abrangida pelo poder discricionário que o citado arto 26 confere
à DGCI e podem ser atacadas através de recurso hierárquico para
o Ministro da Finanças (arto 138, §1o) e da decisão deste cabe recurso
contencioso para esta Secção de Contencioso Tributário do STA (arto

32, no1, alínea c), do ETAF) e não através de impugnação judicial.
Deste modo, a R não podia servir-se da impugnação judicial para

discutir as correcções efectuadas pela Administração fiscal, tendo uti-
lizado um meio processual impróprio.

4. Em seguimento do exposto, as conclusões alinhadas pela R não
obtém qualquer êxito o que significa a sentença recorrida é de manter.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, confirmar a sentença recorrida.

São devidas custas, fixando-se a procuradoria em sessenta (60 %)
por cento.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal — Er-
nâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

STA — Competência em razão da hierarquia. Questão de
facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção de Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso por ele
interposto, per saltum, da sentença de 1a Instância, não
tem como fundamento exclusivo, matéria de direito - arto
32 no 1 al. b) do ETAF.

Recurso no 18.621 em que é recorrente a Câmara Municipal de Se-
simbra e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Câmara Mu-
nicipal de Sesimbra, da sentença do T.T. de 1a Instância de Setúbal,
proferida em 22-2-94, que julgou improcedente a impugnação judicial
que aquela deduzira contra a liquidação do IVA, relativa a 1990,
no montante de 30.341.133$00.

Fundamentou-se a decisão em que a execução das obras em causa,
por conta dos proprietários, não resulta vinculadamente do dec. lei
400/84 nem do regulamento do Plano Parcial da Urbanização da Quin-
ta do Conde, pois «cabe ao loteador efectuar as obras de urbanização,
pagar a compensação dos encargos e fazer cedências de áreas à ora
impugnante», pelo que a «Câmara Municipal, ao executar as obras
por conta dos particulares e de quem recebeu as respectivas con-
trapartidas não se encontrava a agir dentro dos respectivos poderes
de autoridade, sendo por isso devido o IVA em causa».

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
«1 — O Plano de Recuperação e Reconversão da Quinta do Conde

e seu regulamento foram elaborados nos termos e no âmbito do Dec.
Lei 804/76, de 6 de Novembro.

2 — Aliás, a área abrangida pelo referido Plano e seu regulamento
foi declarada área crítica de recuperação e reconversão urbanística
pelo Dec. Regulamentar 80/77, de 3 de Dezembro, ao abrigo do arto

5o do Dec. Lei 804/76 e 43 e seguintes do Dec. Lei 794/76, de 5
de Novembro.

3 — Os artos 67 do Regulamento do Plano e as alíneas c) e d)
do no 1 do Dec. Lei 804/76, ao abrigo dos quais a recorrente executou
as obras de urbanização, atribui à recorrente um poder/dever, vin-
culativo, quanto à respectiva execução, pelo que as mesmas fora exe-
cutadas no exercício de poderes de autoridade, e estão isentas de
IVA, nos termos do no 2 do arto 2o do CIVA.

4 — A comparticipação em causa, atentos os critérios sociais e de
oportunidade que lhe estão subjacentes, tem carácter de taxa e não
de preço de mercado, pelo que também por esta razão está isenta
de IVA.
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5 — A comparticipação dos particulares é coercivamente exigível,
nos termos em que o são as obras coercivamente executadas pelas
Câmaras em substituição do senhorio, pelo facto de terem natureza
semelhante (arto 83 do Regulamento e arto 166 do RGEU) pelo
que deverão ter, em termos de IVA, tratamento semelhante, ou seja
a isenção».

O Exmo Magistrado do MoPo emitiu parecer no sentido da in-
competência deste STA, em razão da hierarquia, por o recurso não
ter por fundamento exclusivamente matéria de direito, uma vez que
«o Exmo Juiz a quo não levou em conta se as comparticipações co-
bradas pela Câmara Municipal de Sesimbra dos proprietários cor-
respondiam ou não aos preços de mercado das obras que realizou»
e, «nas suas alegações a recorrente austenta que tais comparticipações
não são o preço das obras no mercado, mas «atentos os critérios
sociais e de oportunidade que lhe estão subjacentes, tem o carácter
de taxa», retirando daí a conclusão de estarem as comparticipações
isentas de IVA, e, daqui, a procedência do recurso».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
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, nas alegações e conclusões, a recorrente sustenta, por

um lado, que as quantias cobradas não correspondiam aos preços
de mercado da realização das obras respectivas e, por outro, que
«o loteamento legal da Quinta do Conde remonta a 1969».

Do que pretende tirar consequências, jurídicas relevantes: que tais
quantias constituem taxas e que ao «loteamento» em causa se não
aplica o dec. lei 400/84 mas o dec. lei 804/76, tendo, assim, actuado,
ao executar as ditas obras, «no exercício de poderes de autoridade».

Pelo que «está isenta de IVA».
E, de tais ocorrências, não há rasto na decisão recorrida.
Ora, a competência deste STA para apreciação dos recursos ju-

risdicionais, interposto de decisões dos T.T. de 1a Instância, cinge-se
apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo funda-
mento, em matéria de direito, do mesmo recurso — arto 32, no1 al.
b) do ETAF —, constituindo, assim, excepção à competência gene-
ralizada do T.T. de 2a Instância ao qual, nos precisos termos do arto

41 no 1 al. a) do mesmo diploma, compete «conhecer dos recursos
de decisões dos Tribunais Tributários de 1a Instância, salvo o disposto
na alínea b) do no 1 do arto 32».

Assim, tal fundamento factual do recurso importa a incompetência
deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no dito Tri-
bunal de 2a Instância.

Termos em que se acorda declarar este STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Domingos Brandão de Pi-
nho — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira
Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso do T.T. de 1a Instância. Questão de facto. In-
competência.

Doutrina que dimana da decisão:

Incluída no objecto do recurso questão de facto, para o co-
nhecimento daquele é o STA hierarquicamente incompe-
tente sendo competente o T.T. de 2a Instância.

Recurso no 18788. Recorrente: Navigomes - Navegação e Comércio,
Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: EXMO. CONS. Dr. Júlio
Tormenta.

Acorda-se, em conferência, na 2a Secção do STA:

Navigomes - Navegação e Comércio, Lda, com os sinais dos autos
impugnou judicialmente a liquidação do imposto complementar re-
ferente ao exercício de 1986, no montante de 90.886$00 acrescido
de 58.864$00 de juros compensatórios, com o pedido de juros in-
demnizatórios a seu favor, por isso que tendo apresentado em 30/12/87
a declaração mod/6 referente ao exercício de 1986 na qual se deduzia
ao rendimento global líquido de 6.544.273$00 a importância de
5.500.000$00 atribuída em 1987 como lucros de 1986 aos sócios, tal
liquidação é ilegal por isso que decorre da letra da lei (v. § 2o do
arto 84o e também no 7 do preâmbulo do C. I. Complementar).

Por sentença de fls. 12/14 o Senhor Juiz do T.T. de 1a Instância
de Setúbal julgou a impugnação improcedente.

Inconformada interpôs recurso para o T.T. de 2a Instância, o qual
se declarou hierarquicamente incompetente.

Requereu então a original impugnante a remessa dos autos a este
Tribunal (fls. 52) o que oportunamente foi deferido.

Neste Tribunal o Exmo. P. G. A. opina no seu douto parecer pela
incompetência hierárquica deste Tribunal por isso que “nas doutas
alegações de recurso e respectivas conclusões, a recorrente sustenta
que o seu comportamento corresponde aqueloutro de milhares de
sociedades durante cerca de 25 anos — conclusão 4a e que ele foi
sancionado pela Repartição de Finanças e pela Direcção Distrital
de Finanças de Setúbal - conclusão 5a e que na matéria fáctica fixada
na douta sentença recorrida não é incluída qualquer referência aos
factos afirmados naquelas conclusões”.

Ordenou-se a audição das partes sobre tal parecer. Apenas res-
pondeu a ilustra RFP (fls 66) aduzindo que “A existir carência de
matéria de facto (fls. 63 in fine) fixada na sentença recorrida, não
deverá ser declarada a incompetência do STA mas ordenada a baixa
dos autos do T.T. de 1a Instância para que proceda ao alargamento
da matéria de facto fixada”.

Não se pode aceitar a conclusão da ilustra RFP até porque como
escreveu no parágrafo anterior: “A interpretação da Administração
não vincula os Tribunais, . . .”.
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Verifica-se pois que a situação descrita pelo Exmo. P G A a qual
determina a incompetência hierárquica deste Tribunal, sendo-o antes
o T. T. de 2a Instância.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Júlio Ferreira Tormenta (rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — Benjamim Silva Rodri-
gues. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Imposto complementar — secção B. Proco de transgressão.
CPCI. Procedimento judicial. Prescrição. Definição con-
creta e individual da obrigação do imposto. Sistema judicial.
Sistema administrativo. Vigência do arto 103o do C. do Im-
posto Complementar.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O procedimento judicial que o corpo do arto 115o do
CPCI prevê que cesse com a morte do infractor ou por
força de amnistia ou de prescrição, é só o procedimento
penal.

2 — Para a CRP é indiferente que a definição com força coer-
civa da concreta e individual obrigação do imposto se
faça por acto judicial ou por acto administrativo, desde
que neste caso se garanta o recurso contencioso previsto
no no 4 do seu arto 268o.

3 — Mantém-se em vigor — dento dos limites definidos pelos
artos 2o e 5o/2 do DL 20-A/90-01-15 e 11o do DL
154/91-04-23, nessa medida não viciados de inconstitu-
cionalidade — o arto 103o do C. do Imp. Complementar,
que no tocante à sua secção B, impõe que tal tributo,
em caso de transgressão que tenha dado origem a falta
de pagamento no prazo legal, seja “cobrado conjunta-
mente com a respectiva multa” e que, mesmo quando
“extinto o procedimento para aplicação” desta, seja ins-
taurado — e ou prossiga — “processo de transgressão
(previsto no CPCI) para a exigência do imposto devido
relativamente aos últimos cinco anos”.

Recurso no 18.818. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Predial
Pitães — Contruções e Investimentos Prediais, Lda. Relator: Juiz
Conselheiro Castro Martins.

Acordam em conferência na Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA (Fa Pa) recorre da sentença do então
8o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa lavrada
a fls. 20 deste processo ordinário de transgressão fiscal instaurado
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contra a sociedade PREDIAL PITÃES — CONSTRUÇÕES E IN-
VESTIMENTOS PREDIAIS, LDA., com sede em Lisboa, rematando
a sua alegação com as seguintes conclusões:

a) “A decisão recorrida ao ignorar os pedidos de condenação no
pagamento do imposto e juros compensatórios deixou de proferir
decisão sobre matéria que devia conhecer”.

b) “Incorreu, assim, em vício de omissão de pronúncia, o que cons-
titui causa de nulidade da sentença (arto 668o, no 1, al. d), do CPC),
aplicável em processo penal, no caso dos autos”.

c) “É que, no caso vertente, a obtenção de sentença condenatória
no pagamento do imposto é condição indispensável para a exigência
do mesmo por parte da Fazenda Pública, considerando o facto deste
ser liquidado e cobrado no processo de transgressão conjuntamente
com a multa”.

d) “Esse é, aliás, o único meio — e não a via administrativa —
ao alcance da A.F. para exigir do arguido o pagamento do imposto.

e) “Não será o facto do imposto se encontrar liquidado defini-
tivamente nos autos que impedirá o Tribunal de proferir sentença
condenatória no pagamento do mesmo, que mais não seja pela simples
razão de não existir qualquer norma, em matéria de competência,
que tal inviabilize”.

f) “Aliás, constata-se que o disposto no arto 155o, alínea b), do
CPCI aponta em sentido diverso do subjacente ao entendimento re-
sultante do teor da decisão recorrida”.

g) “Ao inviabilizar o prosseguimento dos autos não proferindo a
pretendida sentença condenatória no pagamento do imposto e juros
compensatórios, a decisão recorrida viola o disposto nos artigos 104o

e 127o do CPCI”.
h) “Nestes termos, deverá ser revogada a decisão recorrida pros-

seguindo os autos para condenação no pagamento do imposto e juros
compensatórios, e demais encargos”.

Não houve outras alegações.
Neste STA o Mo Po emitiu parecer no sentido de o recurso merecer

provimento.
2. Este processo ordinário de transgressão fiscal foi instaurado em

20-4-87 com base em auto de notícia levantado na mesma data contra
a acima identificada sociedade.

A fls. 10/11 a Fa Pa deduziu acusação em que, depois de expor
os motivos de facto e de direito pelos quais entendia ter a dita arguida
praticado uma infracção fiscal p. e p. pelos artos 84o, 88o e 107o

do Cód. do Imposto Complementar (CIC), concluiu pedindo a sua
condenação em multa, em imposto complementar, secção B, do ano
de 1985, em juros compensatórios e nas custas do processo.

Face a esta acusação, o tribunal a quo proferiu em 6-4-92 sentença
em que concluiu conforme se passa a transcrever, literalmente:

“5 — No caso sub judice, verifica-se que o auto de notícia, que
a infracção, são anteriores a 20 de Janeiro de 1990, mostrando-se
decorridos mais de dois anos, pelo menos, sobre a data da prática
da infracção, pelo que prescrito se encontra o presente procedimento.

6 — Termos em que declaro extinto o presente procedimento. Sem
custas.”

3. Desta decisão traz a Fa Pa o presente recurso, circunscrito à
decisão sobre o pedido de condenação em imposto complementar,
juros compensatórios e custas, com exclusão, pois, da pronúncia de
extinção por prescrição da responsabilidade penal, que assim transitou.



866

4. A questão a resolver é, pois, se em processo de transgressão
sujeito às normas do CPCI em que a acusação pede a condenação
da arguida não só em multa no pagamento de imposto complementar,
secção B, e de juros compensatórios, a extinção da responsabilidade
penal por prescrição do procedimento judicial implica o imediato
arquivamento do processo ou se deve nele ainda assim definir-se ju-
dicialmente se o sujeito passivo é devedor desse imposto e juros.

4.1. A justificação que, para optar (como fez a decisão recorrida)
pelo primeiro termo daquela alternativa, se pretende encontrar no
arto 115o do CPCI, nunca foi acolhida por este STA, que repetidamente
tem decidido referir-se tal preceito apenas ao procedimento penal.

E é de manter tal orientação jurisprudencial. Na verdade, a norma
em questão apenas tem em vista a extinção da responsabilidade penal
por morte do infractor, ou por amnistia ou prescrição: esta tanto
na modalidade de prescrição do procedimento judicial como na da
prescrição da pena.

Além de, claramente, esse preceito não curar da prescrição da obri-
gação tributária, também não se lhe pode atribuir a intenção de definir
as causas de extinção do procedimento judicial destinado a apurar
a respectiva responsabilidade obrigacional nos casos em que tal apu-
ramento esteja a ser efectuado em processo de transgressão fiscal
por imposição de normas especiais de certos códigos tributários em
conjugação com os artos 104o, al. a), 105o, 117o e 126o do CPCI
que a jurisprudência uniforme deste STA tem vindo a considerar,
umas e outros, ressalvados, quanto aos factos de pretérito, pelos
artos 2o e 5o, no 2, do DL no 20-A/90-01-15, e 11o, in fine, do DL
no 154/91-04-23, justamente, nessa medida, julgados não ofensivos
da CRP.

Dispõem tais normas especiais que em certas situações contraven-
cionais terá de ser judicial e sob a forma de sentença a lavrar em
processo de transgressão nos termos para este previstos no CPCI
o acto que há-de definir com força coerciva a concreta obrigação
do imposto, devendo esse processo continuar para o efeito mesmo
se ou quanto extinto “o procedimento para aplicação da multa”.

E não é defensável atribuir ao corpo do dito arto 115o a intenção
de revogar tais preceitos, ate porque em alguns casos — e entre eles,
como veremos, o sub judice — eles são posteriores a esse texto legal,
que vem da primitiva redacção do CPCI.

Ora à CRP é indiferente que a definição, com força coerciva, da
obrigação individualizada do imposto se faça por acto judicial ou
por acto administrativo, desde que neste caso esteja garantido o re-
curso contencioso previsto no no 4 do seu arto 268o. E certo é que
o primeiro desses sistemas até é mais equitativo do que este último,
de cariz administrativista.

4.2. É, pois, à luz desta doutrina e de tais normas especiais que
existam para o imposto complementar, secção B, que a questão sub
judice terá de ser apreciada.

Ora o corpo e § único do arto 103o do CIC, na redacção que
lhe deu o DL no 756/75-12-31 — que inclusivamente, como acima
se anunciou, é posterior ao CPCI —, dispõe, em excepção à regra
do arto 96o do mesmo CIC que, no respeitante a essa secção B, o
imposto em dívida (por facto tributário ocorrido, obviamente, antes
de 1-1-89), em caso de transgressão que tenha dado origem a falta
de pagamento no prazo legal, seja “cobrado conjuntamente com a
respectiva multa”, e que, mesmo quando “extinto o procedimento
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para aplicação”, desta, seja instaurado ”processo de transgressão para
a exigência do imposto devido relativamente aos últimos cinco anos”.

É assim clara — e, como vimos, constitucionalmente legítima —
a opção feita pelo legislador em favor da definição concreta do im-
posto, em casos como o dos autos, por via judicial e através do processo
de transgressão previsto no CPCI, ainda que entretanto se haja ex-
tinguido a responsabilidade penal do sujeito passivo.

5. Conclui-se que este processo de transgressão tem de prosseguir
para se definir por via judicial se a arguida é devedora do imposto
complementar e dos juros constantes do pedido formulado nos autos
pela Fazenda Pública, apesar de se ter já declarado com força de
caso julgado a extinção por prescrição da responsabilidade penal da
mesma arguida.

Assim, pelos expostos fundamentais, acordam os Juízes que com-
põem esta formação da 2a Secção do STA em conceder provimento
ao recurso revogando, na parte impugnada, a decisão recorrida, que
dever ser substituída por outra que no caso caiba, dentro dos trâmites
do processo ordinário de transgressão previsto no CPCI.

Não são devidas custas (arto 3o da Tabela).

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Agostinho Castro Martins — João
José Coelho Dias — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presen-
te, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

IRS. Juros de mora.

Doutrina que dimana da decisão:

Pese embora o facto de ter sido o contribuinte a provocar
atraso no cumprimento da obrigação de pagamento de IRS,
por falta de atempada comunicação da sua “mudança de
residência”, não será de lhe exigir juros de mora a partir
do momento em que, tendo tido lugar essa comunicação,
o fisco passou a dispor de todos os elementos para efectuar
a liquidação do questionado imposto, com os juros devidos,
e bem assim para proceder à notificação do contribuinte
em ordem ao respectivo pagamento.

Recurso no 18.864. Recorrente: Fazenda Pública; Recorridos: César
da Silva Martins e Júlia de Mota de Sousa Martins; Relator: EXMo.
Conso. Dr. Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

César da Silva Martins e Júlia da Mota de Sousa Martins, de-
vidamente identificados nos autos, deduziram, perante o Tribunal Tri-
butário de 1a Instância do Porto, oposição à execução fiscal, que
lhes fora movida para cobrança coerciva da quantia de 41.450$00,
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provenientes de IRS relativo ao ano de 1989, alegando, como fun-
damento e em síntese, que, sendo embora “justo” exijir “juros re-
portados ao período de Setembro de 1990 a Abril de 1992”, não
há lugar, porém, ao pagamento de “juros respeitantes ao período
de Maio de 1992 a Maio de 1993”, por a mora não ser imputável
a eles, oponentes, mas sim aos serviços fiscais.

Por sentença de 94/06/13, a oposição foi julgada procedente, e,
em consequência, foi declarada extinta a execução, na parte relativa
aos questionados juros de mora.

A Fazenda Pública não se conformou com o decidido e daí o pre-
sente recurso, cuja alegação comporta estas conclusões:

“1o - Os oponentes alegam nos presentes autos que não procederam
ao pagamento do IRS de 1989 dentro do prazo por culpa dos mesmos,
mas que em 24 de Abril de 1992 o pretenderam fazer;

2o - Mas que não conseguiram por já estar a ser elaborado processo
para a sua liquidação e respectivos juros de mora, tendo recebido
o aviso-citação em 24 de Maio de 1993;

3o - A Administração não tinha obrigação de conhecer, na altura
em que notificou os oponentes da liquidação de 1989, de que tinham
mudado de residência, uma vez que lhe não tinha sido comunicado
tal facto dentro do prazo legal;

4o - Assim, os oponentes devem ser responsabilizados pelos juros
devidos até ao momento em que procederam ao pagamento, uma
vez que não o fizeram dentro do prazo do pagamento voluntário
após a notificação para a morada legal;

- a douta sentença recorrida violou, pelo menos, as seguintes dis-
posições legais: arto 8o do Dec.-Lei no 463/79, de 30/11, na redacção
dada pelo Dec.-Lei no 266/91, de 6/8, e o arto 103o do Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS)”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos da lei, cumpre decidir.
E decidindo.
O Tribunal “a quo” deu como provados os seguintes factos:
“1o Relativamente ao ano de 1989, foram os oponentes notificados

para procederem ao pagamento do IRS, no montante de 41 450$00,
acrescido de juros de mora contados a partir de 09.1990 e, em
25.05.1993, foram citados para a execução;

2o Porque não deram conhecimento atempado aos serviços da ad-
ministração fiscal da sua mudança de residência, não receberam a
nota de cobrança e liquidação do IRS, atempadamente enviada pelos
serviços para a anterior residência;

3o No entanto, procederam a essa informação e requereram fosse
reactivado o reembolso referente aos anos de 1989 e 1990, enviando
ficha de actualização modelo 2, tudo em 12.03.1992;

4o Em 15.04.1992, foi enviada aos contribuintes a nota de liquidação
referente ao IRS do ano de 1990, que foi paga em 24.04.1992”.

Exposta a factualidade pertinente, cuidemos de solucionar a questão
que vem suscitada no recurso e que respeita a saber se os contribuintes,
oponentes e ora recorridos, tendo provocado atraso no pagamento
de IRS, por falta de atempada comunicação da sua mudança de re-
sidência, são devedores, ou não, de juros de mora a partir da data
em que “procederam a essa informação e requereram fosse reactivado
o reembolso”.

Vejamos.
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Comecemos por traçar o quadro legal que a Recorrente, Fazenda
Pública, sustenta ter sido violado pela douta sentença recorrida.

O arto 8o do Decreto-Lei no 463/79, de 30 de Novembro (na redacção
dada pelo Decreto-Lei no 266/91, de 6 de Agosto), dispõe:

“1 - Do registo da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos
para efeitos de atribuição do número fiscal das pessoas singulares
será por aquela entidade remetido ao contribuinte um extracto dos
elementos do mesmo constante, para deles tomar conhecimento e
verificar a sua exactidão.

2 - Sempre que se verifique qualquer alteração dos elementos cons-
tantes da ficha modelo no 1 ou qualquer inexactidão detectada nos
termos do número anterior, deve o contribuinte, no prazo de 30 dias,
preencher a respectiva ficha de actualização, modelo no 2, acom-
panhada do modelo no 3, no caso de nomeação de representante
por contribuinte não residente ou alteração dessa nomeação, anexas
a este diploma, apresentá-la em qualquer repartição de finanças ou
serviço de apoio ao contribuinte e fazer a prova das alterações de-
claradas nos termos previstos no artigo 4o . . .”.

E, por seu turno, estabelece o arto 103o do Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS):

“Quando as obrigações de pagamento ou de entrega de imposto
previstas neste Código não tenham sido cumpridas dentro do prazo
em que o devam ser, começarão a contar-se juros de mora a partir
do termo daquele prazo, calculados nos termos legais”.

Perante isto e em face do probatório, é indiscutível - e, aliás, nem
sequer vem discutido - que, na hipótese vertente, o contribuinte in-
correu em mora, em atraso no cumprimento da obrigação de pa-
gamento do IRS relativo ao ano de 1989.

A divergência reside na determinação do período dessa mora
“debendi”.

Ora, se é certo que o atraso no cumprimento da obrigação proveio
de facto imputável ao devedor-contribuinte, seguro é também que,
a partir do momento - 12.03.1992 - em que este comunicou a sua
“mudança de residência”, enviando “ficha de actualização modelo
2”, o credor-fisco passou a dispor de todos os elementos para efectuar
a liquidação do questionado imposto e correspondentes juros e bem
assim para proceder à notificação do contribuinte em ordem ao res-
pectivo pagamento.

Acresce que, ainda conforme à relatada factualidade, “em
15.04.1992, foi enviada aos contribuintes a nota de liquidação re-
ferentes ao IRS do ano de 1990, que foi paga em 24.04.1992”.

O que tudo nos leva a reconhecer que, por ter ocorrido a inversão
da mora, deixando de ser do devedor (arto 804o do Código Civil)
para se tornar do credor (arto 813o do mesmo diploma), o atraso
no cumprimento da obrigação de pagamento do imposto em causa
é de imputar, a partir de então, à Administração Fiscal, mas não
só, obviamente, até à data - 25.05.1993 - em que os devedores “foram
citados para a execução”, na falta de anterior notificação para aquele
pagamento.

Consequentemente, e em suma, bem decidiu o Mmo. Juiz ao julgar
procedente a deduzida oposição, cujo pedido foi, recorde-se, o de
extinção da execução quanto aos “juros respeitantes ao período de
Maio de 1992 a Maio de 1993”, sendo este o sentido da decisão.
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Nestes termos, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao
recurso.

Sem custas, por isenção da recorrente, Fazenda Pública.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Santos Serra (relator) — Abílio
Bordalo — Castro Martins. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes
Sousa.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Fundamentos. Ilegalidades con-
creta da dívida exequenda. Rejeição liminar da oposição.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Os fundamentos de oposição à execução fiscal, figurando
taxativamente na lei, têm de entender-se nos precisos e
rigorosos termos aí fixados, e sempre com as limitações
legalmente impostas (artos 286o, no 1, al. h), e 236o, do
CPT).

2 — A ilegalidade concreta da dívida exequenda não constitui
fundamento válido de oposição à execução fiscal
(artos 286o, no 1, e 236o, citados), salvo se a lei não
assegurar meio judicial de impugnação ou recurso contra
o acto de liquidação (alínea g) do no 1 do mesmo
arto 286o).

3 — Porque a discussão proposta pelo oponente podia ser tra-
vada no domínio da impugnação judicial ou recurso,
não há, no caso, fundamento legal para a deduzida opo-
sição, cuja rejeição liminar, por isso, se impunha
(arto 291o, no 1, alíneas b) e c), do CPT).

Recurso n.o 18.902. Recorrente: Clube de Campismo de Lisboa; re-
corrida: Fazenda Pública. Relator: Exmo. Conso. Dr. Santos Serra.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

“Clube de Campismo de Lisboa” dirigiu ao Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Lisboa uma petição de oposição à execução fiscal
que contra si corre termos na Repartição de Finanças do 5o Bairro
Fiscal de Lisboa, por dívida de IRC, do ano de 1989, no montante
de 8.080.735$00, alegando, como fundamento, e em síntese, que “o
acto administrativo que determina o novo apuramento de resultados
que consubstancia o apuramento do imposto do IRC. . . é ilegal por
padecer dos vícios de violação de lei por erro de factos sobre os
pressupostos e de violação de lei por colidir expressamente com o
disposto no arto 10o, no 1, do CIRC”.

Por despacho de 94-07-05, o Meritíssimo Juiz rejeitou liminarmente
a oposição, ao abrigo da alínea b) do no 1 do arto 291o do CPT,
na consideração de que, tendo o oponente invocado a ilegalidade
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do acto de liquidação do imposto que se executa, tal discussão não
é permitida em sede de oposição à execução fiscal, excepto se a lei
não assegurar meio judicial de impugnação ou recurso contra aquele
acto, o que não acontece no caso dos autos.

O oponente não se conformou com o decidido e daí o presente
recurso, em cuja alegação está patente o seguinte quadro de con-
clusões:

“a) O ora recorrente demonstrou, inequivocamente, a inexistência
do facto tributário que determinou o apuramento de resultados;

b) O objecto da oposição não envolvia a apreciação da legalidade
da liquidação da dívida exequenda;

c) O douto despacho judicial, salvo o devido respeito e melhor
opinião, confundiu a demonstração da inexistência de facto tributário
com a apreciação da legalidade da liquidação;

- a Repartição de Finanças violou, clara e inequivocamente, o dis-
posto no arto 10o, no 1, do CIRC, para além de simplesmente ignorar
as orientações da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, de
que aliás depende. . .”.

Não houve contra-alegação.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, em serviço

nesta Secção, é de parecer que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
E decidindo.
Como bem se alcança do precedente relatório, e melhor se vê dos

autos, a materialidade descrita na petição de oposição reconduz-se,
no essencial, a um problema de ilegalidade concreta ou relativa da
dívida exequenda, o que, aliás, vem realçado nas conclusões do recurso,
nomeadamente, por via da afirmação de que “o ora recorrente de-
monstrou, inequivocamente, a inexistência do facto tributário que de-
terminou o apuramento de resultados”.

Ora, este fundamento, atinente à ilegalidade da liquidação da dívida
em cobrança coerciva, não pode, por via de regra, ser usado em sede
de oposição à execução fiscal, já que os respectivos fundamentos,
constando taxativamente da lei (cfr. arto 286o, no 1, do CPT), têm
de entender-se nos precisos e rigorosos termos em que são legalmente
admitidos, e sempre com estas limitações: não envolver apreciação
da legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem representar
interferência em matéria de exclusiva competência da entidade que
houver extraído o título [alínea h) daquele preceito], na medida em
que o processo de execução fiscal não abrange o conhecimento da
legalidade da liquidação das dívidas por ele cobradas (arto 286o

do CPT).
Tal regra, porém, admite a excepção consignada na alínea g) do

no 1 do citado arto 286o, onde vem prevista, como fundamento de
oposição à execução, a “ilegalidade da liquidação da dívida exequenda,
sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso
contra o acto de liquidação”.

Todavia, na hipótese dos autos, a discussão proposta pelo oponente
- ilegalidade do acto, traduzida na alegada violação de lei, por erro
nos pressupostos de facto e de direito - podia ser travada no domínio
da impugnação judicial ou recurso (cfr. artos 120o e 123o, no 1, alínea
a), do CPT), pelo que não está preenchido o condicionalismo da
dita excepção.

E daí que, sendo de observar a regra acima enunciada, não haja
lugar para a deduzida oposição, cuja rejeição liminar, por isso, se
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impunha - arto 291o, no 1, alíneas b) e c), do CPT -, como bem
concluiu o Mmo Juiz “a quo”.

Em suma, improcede a tese do recorrente e, consequentemente,
é de manter a decisão posta em crise.

Nestes termos, e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao
recurso, confirmando-se o despacho recorrido.

Custas pelo recorrente, com 40 % de procuradoria.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Santos Serra (Relator) — Abílio
Bordalo — Castro Martins. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de
Sousa.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Processo de transgressão. Cobrança do imposto no processo
de transgressão.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Na vigência do CPCI havia impostos que eram liquidados
e cobrados no processo de transgressão.

2 — Até à entrada em vigor do CPT, o processo de transgressão
era o meio idóneo para a liquidação e cobrança dos
impostos que a lei determinar.

Recurso no 18.917, em que foi Recorrente a Fazenda Pública e Re-
corrido Vedarte, Industrias Metálicas Lda, e do qual foi Relator
o Exmo Conso Dr. Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

O digno representante da Fazenda Pública junto do Tribunal Tri-
butário de 1a instância Lisboa - 2o Juízo - veio interpor recurso para
este Supremo Tribunal (artos 254 e 257 do CPCI, 32, no 1, alínea
b), e 41, alínea c), do ETAF) da decisão do Mo Juiz daquele Tribunal
que, nos termos do arto 27, no 1, alínea b), do DL 433/82, de 23.11,
aplicável subsidiariamente ex vi arto 4, no 2, do RJIFNA (v. acórdão
4.3.92, recurso no 3888 no Apêndice no DR, de 30.12.93, p. 398)
julgou extinto, por prescrição, o procedimento judicial e, transitado
o despacho, deverão remeter-se os autos à Repartição de Finanças
competente para os efeitos tidos por convenientes quanto à cobrança
do imposto que for devido, formulando as seguintes conclusões:

I. A multa fixada nos autos encontra-se prescrita ao abrigo do
disposto no arto 27, no 1, alínea b), do DL 433/82, de 23.11, aplicável
subsidiariamente ao processo de transgressão ex vi arto 42, no 2, do
RJIFNA e em obediência ao princípio consignado no no 4 do arto 29,
in fine, da CRP, combinado com o arto 2, no 4, do CP.

II. Por força do disposto no respectivo Código a que o imposto
respeita e ainda ao arto 117 do CPCI, o imposto e juros compensatórios
foram liquidados nos autos, cumulativamente com a multa.
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III. O processo de transgressão é um todo, quer compreenda apenas
a multa, quer compreenda impostos, juros compensatórios e multa,
cumulativamente.

IV. O juiz a quo, violou o dever legal de condenar nos autos a
arguida no pagamento do imposto e juros compensatórios, prejudi-
cando a perfeição do acto tributário de liquidação e que no caso
concreto fixa a sua eficácia na aplicação da alínea a) do arto 104
do CPCI.

V. Foi violada a norma contida no arto 117 do CPCI.
A arguida não contra-alegou.
O distinto representante do Ministério Público é de parecer que

o recurso merece provimento nos termos da jurisprudência pacífica
deste STA (cfr acs de 16.2.94 - recursos 17533, 17347 e 17268).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. Da análise dos autos, apura-se que, em 16.6.88, foi levantado

auto de notícia contra VEDARTE - Indústrias Metálicas contribuinte
no 500 296 200, com sede na Ponte de Frielas, 2670 Loures, por
se verificar que era proprietária do veículo AF.50.87; que utilizava
combustível diferente de gasolina, e ainda não havia pago o imposto
de compensação relativos aos 2o, (segundo), 3o (terceiro) e 4o (quarto)
trimestre de 1983 - 3000$ por trimestre - constituindo tais faltas in-
fracção aos arts 10 e 11 do Reg. do Imp. de Compensação (RIC),
aprovado pelo DL 354-A/82, de 4.9, com a multa de 27.000$, nos
termos do arto 22 do mesmo Regulamento.

A arguida foi notificada por éditos afixados em 1.6.87.
O sócio-gerente da arguida - Alvim Isidoro Ferreira, cf. 148 918 638

- veio contestar a acusação por ter deixado de ser sócio-gerente em
5.7.84, não sendo parte legítima para a infracção.

A decisão recorrida, nos termos do arto 27, no 1, alínea b), do
DL 433/82, de 27.10, aplicável por força do arto 4, no 2 do RJIFNA
e no seguimento da jurisprudência do STA - cfr, por todos, o acórdão
do STA de 9.2.93 - recurso no 16618 - julgou extinto, por prescrição,
o procedimento judicial.

A Fazenda Pública concorda com a fundamentação do despacho
tem aplicação apenas e, tão-só, quanto à multa, recorrendo quanto
ao imposto de compensação liquidado no processo de transgressão.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso merece provimento.

2. Do que acaba de referir-se resulta que a questão a resolver
neste recurso, consiste em saber se o imposto liquidado conjuntamente
com a multa no processo de transgressão é ou não cobrado através
do referido processo.

Sabe-se que, na vigência do CPCI, havia impostos que eram li-
quidados e cobrados no processo de transgressão - quando houver
omissão ou erro na liquidação da contribuição ou imposto por facto
imputável ao arguido e não puder ser reparada por liquidação efec-
tuada em conformidade com as leis de tributação: arto 104, alínea a),
- v. arto 117, 122 § único, 138 e 140.

Com a entrada em vigor do CPT - em 1.07.91 - é que todos os
impostos passaram a ser, sempre, liquidados fora do processo de con-
tra-ordenação fiscal (art 3 do DL 154/91, de 23.4).

Ora, no caso em apreço, a situação real reporta-se a período anterior
à entrada em vigor do CPT: o processo de transgressão foi autuado
em 16.6.88, o imposto em causa - imposto de compensação é, nos
termos do art 34 do RIC, cobrado no processo de transgressão fiscal.
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No caso sub judice, o imposto em causa foi liquidado no processo
de transgressão (artos 104, alínea a), 117, 122, § único, 130 e 140
do CPCI) e nos termos do arto 34 do RIC é cobrado nestes autos.

Acontece ainda que o RJIFNA (DL 20-A/90, de 15.1) só se aplica
aos factos praticados após a sua entrada em vigor (art. 2 do
DL 20-A/90) pelo que as infracções em apreço são ainda processados
nos termos previstos no CPCI (artos 103 e segs) ou seja através do
processo de transgressão.

3. Não há dúvidas de que a infracção descrita nos autos é apreciada
no processo de transgressão.

O procedimento para a aplicação da multa está prescrita (arto 27,
no 1, alínea b), do DL 433/82, de 27.10) como foi decidido.

Nesta parte, a Fazenda Pública não levanta qualquer questão.
A sua discordância constante do recurso é quanto ao imposto de

compensação liquidados no processo, por entender que deve ser co-
brado no processo de transgressão (arto 34 do RIC) e que é o Mo

Juiz a quo que tem de apreciar se o imposto de compensação é ou
não devido.

No caso sub judice, o Mo Juiz recorrido não se pronunciou sobre
o imposto liquidado. Limitou-se a julgar extinta, por prescrição, o
procedimento judicial (art. 27, no 1, alínea b), do DL 433/82). Não
se referiu ao imposto liquidado no processo: se era ou não devido.

4. No seguimento do exposto, o recurso merece provimento.
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso e,

em consequência, revogar a decisão recorrida na parte relativa ao
imposto em compensação liquidado, baixando os autos ao tribunal
de 1a instância para o processo de transgressão prosseguir seus legais
termos.

Não são devidas custas (art 3 da Tabela de Custas no STA).

Lisboa, 22 de Março de 1995. - Francisco Rodrigues Pardal - (Re-
lator) - Ernâni Marques da Silva Figueiredo - Manuel Fernando dos
Santos Serra. - Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

IVA - Fixação definitiva do imposto - Impugnação judicial -
Prazo - Artos 82 a 86 do CIVA - Ampliação da matéria
de facto - Artos 729 e 730 do C.P.Civil.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Nos casos de liquidação adicional de IVA, com inter-
venção ou não das Comissões Distritais de Revisão, nos
termos dos artos 82 e segs. do CIVA, o prazo para im-
pugnação judicial «da fixação definitiva do imposto» é
de oito dias contados, nos termos do arto 279 do Cód.
Civil, da notificação prevista nos artos 85 e 27, ut seu
arto 86 no2, não se aplicando o disposto nos nos 1 e
4 do arto 90, até porque não estão em causa os factos
referidos nos nos 3 e 6 do arto 71 para que ali se remete.
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2 — Não contendo a decisão recorrida matéria de facto su-
ficiente para a decisão de direito - extemporaneidade da
impugnação deve ser revogada em ordem à respectiva
ampliação e subsequente aplicação daquele, já definido
pelo Tribunal ad quem-artos 729 e 730 do C.P.Civil.

RECURSO No 18.936 em que foi recorrente a Fazenda Pública e
recorrido António Augusto Matias de Noronha Lorena e de que
foi relator o Exmo Sr. Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pú-
blica, do acórdão do T.T. de 2a Instância, proferido em 30 Nov. 93,
que negou provimento ao recurso que a mesma interpusera da sen-
tença de fls. 97 e segs., que julgou procedente a impugnação judicial
que António Augusto Martins de Noronha e Lorena deduzira contra
a liquidação de IVA, relativo a 1986, da repartição de finanças do
14o Bairro Fiscal de Lisboa, no montante de 138.413$00 e juros com-
pensatórios de 40.956$00.

Fundamentou-se aquele aresto em que dado o disposto nos artos 1
al. a) e 2 no 1 al. a) do CIVA, e arto 4o da 6a Directoria do Conselho
da CEE, de 17-5-77, a incidência daquele tributo tem como «pres-
suposto prático da sua aplicação o exercício de uma actividade de
natureza comercial ou industrial», como «mediação entre a oferta
e a procura ou incorporação de novas utilidades com o objectivo
de obtenção de lucros», pelo que «a não haver espírito de lucro,
não existe actividade de natureza comercial ou industrial se bem que
naturalmente sejam configuráveis aquelas actividades sem efectiva ob-
tenção de lucros e até mesmo com perdas». Ora, no caso vertente,
do elenco dos factos levados a probatório... resulta que o recorrente,
na qualidade de empregado da Phillips Portuguesa, se limitava a servir
de elo de ligação entre a dita firma e familiares e amigos seus na
aquisição de produtos, a preços especiais, com descontos que eram
facultados aos empregados e extensíveis àqueles, sendo os produtos
adquiridos pagos pelos valores constantes dos documentos da Phillips,
já onerados com IVA, sem que ele obtivesse ou prendesse obter qual-
quer vantagem monetária», não configurando assim uma actividade
de natureza comercial. Aliás, «entre a Phillips e os compradores não
se introduziu uma nova fase do circuito económico, justamente por-
que... não estão em causa quaisquer compras comerciais para re-
venda», inexistindo, pois, «os pressupostos de incidência objectiva e
subjectiva referidos nos artos 1 e 2 do CIVA».

A Fazenda recorrente concluiu, em síntese, que os bens adquiridos
pelo impugnante não se destinavam ao seu consumo particular, tendo
antes sido objecto de transmissão a terceiros, pelo que há incidência
de IVA - arto 1o al. a) do CIVA -, bastando, aliás, para o efeito,
«a prática de uma única operação tributável» - dito arto 4o -, «mesmo
ocasionalmente e sem realização de lucros». E a afirmação das tes-
temunhas de que os electrodomésticos adquiridos «se destinavam a
familiares e amigos» não merecem crédito «Visto que tais factos po-
diam e deviam ser provados documentalmente» sendo, assim, a pre-
sunção de valores, efectuada pela administração fiscal, correcta «já
que o impugnante não possuía contabilidade organizada».

Dá como violados, «os artigos, 1o, alínea a), 2o alínea a), 30 e
60, todos do CIVA».

O impugnante não contra-alegou.
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O Exmo magistrado do Mo Po emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, por não estar em causa uma actividade co-
mercial, «por falta do espírito de obtenção de lucros que a caracteriza»,
como seria mister face ao disposto no dito arto 2o al. a), pelo que
«demonstrando-se que uma quantificação da matéria colectável errada
serviu de base à liquidação, esta enferma de erro nos pressupostos
de facto, pelo que deve ser anulada».

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
«a) Pela Repartição de Finanças do 14o Bairro Fiscal de Lisboa

foi liquidado ao impugnante o IVA, referente ao ano de 1986, no
montante de 138.413$00 e os juros compensatórios de 40.956$00.

b) Os montantes referidos em a) foram liquidados com base na
matéria colectável no montante de 553.655$00.

c) Matéria colectável essa fixada pelos serviços da respectiva re-
partição de finanças, na sequência do levantamento do auto de notícia
de 7/08/87, pelos serviços da Administração do IVA, a quando de
uma visita destes à firma Phillips Portuguesa, S.A.

d) A matéria colectável referida em c) diz respeito ao volume de
compras no montante de 3.460.330$00 efectuadas pelo impugnante
no decurso do ano de 1986.

e) O impugnante, no ano de 1986, foi empregado da firma Phillips
Portuguesa, S.A.

f) A Phillips Portuguesa, S.A., faculta aos seus empregados a aqui-
sição dos seus produtos a preços especiais, com descontos, através
da loja de empregados.

g) A aquisição dos produtos nas condições referidas em f) é ex-
tensiva a familiares e amigos dos empregados.

h) O impugnante, durante o ano de 1986, adquiriu variados produtos
nas condições referidas em f).

i) Que se destinaram a familiares e amigos que pretenderam be-
neficiar de tais descontos.

j) Tais produtos não foram objecto de revenda, não tendo o im-
pugnante auferido com tal transmissão qualquer vantagem monetária.

l) Tendo os produtos sido pagos pelo valor constante dos docu-
mentos da Phillips, os quais já vinham onerados com IVA.

m) O impugnante serviu apenas de ligação entre os familiares e
amigos e a Phillips, dando o seu nome e a sua qualidade na firma,
com vista à obtenção dos produtos pelo mesmo preço que a firma
vende aos seus empregados».

Vejamos pois:
Nos termos do arto 86 do CIVA, anteriormente à redacção dada

pelo dec.lei 198/90 de 19-6, o recurso a interpor pelo contribuinte,
da «fixação definitiva do imposto efectuada nos termos dos artigos 84
e 85» devia sê-lo «dentro do prazo de 8 dias a contar da data da
notificação referida no arto anterior»; «Tornadas definitivas a decisão
do chefe da repartição de finanças ou a deliberação das comissões
distritais, de revisão, considerar-se-á definitivamente efectuada a li-
quidação do imposto, notificando-se o sujeito passivo nos termos e
para os efeitos do artigo 27» - no1.

Na verdade, a fixação do imposto, nos termos dos artos 84 e 85
do CIVA - cfr. arto 86 no1 -, como é o caso dos autos, é impugnável
no dito prazo de 8 dias, não se aplicando o disposto no arto 90,
nos 1 e 4, até porque não estão ali em causa os factos ou eventos
referidos nos nos 3 e 6 do arto 71, para que aí se remete.
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Nos casos da liquidação adicional, com intervenção ou não das
Comissões Distritais de Revisão, nos termos dos artos 82 e segs. do
CIVA, o prazo para impugnação judicial «da fixação definitiva do
imposto» é de oito dias, contados da notificação prevista nos artos 85
e 27, ut seu arto 86 no2.

Isto, como se disse, no regime anterior ao dec. lei 198/90, de 19
JUN., que não tem aplicação nos autos.

No sistema então vigente, pois, a fixação definitiva do imposto,
nos preditos termos, era logo susceptível de ataque contencioso, no
predito prazo - ainda que não somente por preterição de formalidades
legais (cfr. dito arto 86 e arto 268 no 4 da Constituição), antes com
fundamento em qualquer ilegalidade.

E que tal restrição é incompatível com a garantia constitucional
do recurso contencioso ali previsto.

Com efeito, já a Constituição de 1933, revisão de 1971, consagrava
tal garantia - arto 8 no 21, aditado pela lei 3/71, de 16 AGO.-, pelo
que logo aí se suscitaram legítimas reservas quanto à conformidade
constitucional de certas disposições legais ordinárias que, admitindo
embora recurso contencioso do acto, lhe subtraíam algumas das suas
ilegalidades.

Cfr. Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário,
pag. 374 e Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, pags. 400/1
e 411.

E a Constituição de 1976, quer na sua versão originária, quer nas
revisões de 1982 e 1989 estabelece tal garantia em termos funda-
mentalmente idênticos - nos 3 e 4 do arto 268.

A partir daquela primeira lei constitucional passaram, assim, a ser
materialmente inconstitucionais todas as leis ordinárias que excluíssem
ou restringissem a predita garantia.

Aliás, desde cedo, os tribunais perfilharam tal entendimento, com
referência a normas idênticas dos diversos códigos fiscais: cfr. os Acs.
desta secção, de 9 Dez 81 in Acs. Douts. 251-1385, e indicação ju-
risprudêncial aí referida e, mais recentemente, os de 31-X-89 in cit.
342-788, de 31-1-90 Rec. 10.476, de 30-1-91 Rec. 4.934, de 4-12-91
Rec. 13.676, de 13-5-92 Rec. no 14.113 e de 22 Set. 93 rec. 16.103.

Ora, tendo a impugnação sido proposta em 16-1-89, o probatório
da decisão recorrida não expressa a data daquela notificação, rele-
vante, como se disse, para determinação do dies a quo do prazo
para impugnar.

Como igualmente não dá conta da existência e conteúdo da mesma
notificação, como de qualquer requerimento porventura efectuado
nos termos do arto 31 da LPTA, sendo que, a ser o caso, ele tinha
de ser apresentado «dentro de um mês» a contar daquelas.

É, aliás, no sentido exposto a mais recente jurisprudência deste
tribunal.

Cfr. os Acs. de 7 Dez 92 Rec. 14.388, de 22 Set. 93 Rec.16.103,
de 18-5-94 Rec. 15.943 e de 29-9-93 Rec. 14.458.

O Tribunal recorrido deverá, pois, ampliar a matéria de facto, con-
forme ao acima explicitado, e aplicar, depois, o direito, com o conteúdo
que ficou definido - artos 729 e 730 do C.P.Civil.

Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, re-
vogando-se o aresto recorrido, para ampliação da matéria de facto
e aplicação do direito, conforme ao referido.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Domingos Brandão de Pi-
nho — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira
Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção de Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierárquica, se o recurso não
teve, como fundamento exclusivo, matéria de direi-
to — arto 32o no 2 al. h) do ETAF.

Recurso no 18 939. Recorrente: Victor Messing Ribeiro; Recorrida:
Fazenda Pública. Relator: o Exmo Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Victor Messing
Ribeiro, da sentença do T.T. de 1a Instância de Lisboa, 10o Juízo,
proferida em 4-6-93, que julgou improcedente a impugnação judicial
que aquele deduzira contra a liquidação de Imposto Complementar,
Secção A, referente a 1983, do montante de 168.079$00.

Fundamentou-se a decisão, em que os rendimentos auferidos a
título de tempos perdidos não estão isentos de imposto complementar
— arto 8o al j) do CIC — e, quanto aos relativos a despesas de trans-
porte, o impugnante não alegou nem provou que tal “verba não cons-
tituiu um proveito seu, por se ter destinado à satisfação das despesas
que aquela visava cobrir, até ao termo do exercício em que a mesma
se efectuou” e “dado que as verbas para transporte não estão isentas
de imposto complementar quando não constituem matéria colectável
de imposto profissional — vide al. j) do arto 8o do CIP —”, tem de
concluir-se “estar a referida importância igualmente sujeita à inci-
dência do imposto complementar”.

O recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1 — As verbas pagas pela ARS, ao ora recorrente, a título de

subsídio de tempos perdidos, de transporte e a compensação pelas
despesas com portagens, não são rendimentos de trabalho e enqua-
dráveis no arto 1o do CIP.

2 — Tais rendimentos, não sendo de trabalho, não ficariam abran-
gidos pelo arto 3o do Código do Imposto Complementar.

3 — Ainda que de rendimentos de trabalho se tratasse, sempre
estariam isentos de Imposto Complementar, nos termos do arto 8o

do Código do Imposto Complementar.
4 — Termos em que deve ser anulada a decisão recorrida e or-

denada a anulação parcial do Imposto Complementar de 1983, nos
termos requeridos.”

O Exmo Magistrado do Mo Po emitiu o seguinte parecer:
“Uma vez que o recorrente não alegou nem provou que prestou,

em tempo e a quem direito, contas das das verbas recebidas a título
de subsídio para despesas de transporte e de subsídio de tempo per-
dido, bem andou o Mo Juiz a quo ao considerar que tais rendimentos
constituíam matéria colectável em imposto profissional (cf. o § 3o

do arto 1o do respectivo código), para efeitos da determinação da
matéria colectável do imposto complementar (cfr. os arts 3o no 4
e 8o j) do respectivo código).
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Como assim, a sentença recorrida deve ser confirmada, negando-se
provimento ao recurso”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
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, nas alegações e conclusões respectivas o recorrente

põe em crise a factualidade tida como assente — ou não — na decisão
da 1a Instância.

Pois afirma expressamente que “contrariamente ao referido na dou-
ta sentença recorrida, os valores auferidos a título de subsídio de
transporte e tempos perdidos, nas importâncias de 262.262$00 e
58.572$00, não foram sujeitos a tributação em imposto profissional,
porque o ora recorrente não os incluiu na declaração m/1 do respectivo
exercício de 1983” pelo “tais valores não foram assim tributados em
Imposto Profissional mas foram-no em imposto complementar, motivo
porque se impugnou a liquidação”.

Sendo que os documentos que alicerçam discriminadamente a in-
dicação da verba constante de fls. 13, quanto à ARS de Setúbal que
ora interessa, nem sequer estão juntos aos autos.

Por outro lado, a sentença recorrida afirma que o impugnante não
provou que a verba para transportes se destinava efectivamente à
satisfação das despesas respectivas que visava cobrir, “até ao termo
do exercício em que a mesma se efectivou”.

Contra o que igualmente se insurge o recorrente, referindo ex-
pressamente que “o subsídio pago a título de despesas de transportes
foi calculado em função dos fins percorridos ao serviço de entidade
patronal, ARS de Setúbal, no caso em apreço”.

Alegações de facto que suportam as conclusões 1a e 2a, referidas:
de que as ditas verbas não são rendimentos de trabalho.

Do que tira consequência jurídica relevante: a sua não abrangência
pelo arto 3o do C.I.Compl.

Ora, a competência deste STA para apreciação dos recursos ju-
risdicionais de decisões dos TT de 1a Instância cinge-se apenas a
matéria de direito ou melhor, radica no exclusivo fundamento, em
matéria de direito, do mesmo recurso — arto 22 no 1 al. b) do ETAF —,
constituindo assim excepção à competência generalizada do TT de
2a Instância, ao qual, nos precisos termos do arto 41 no 1 al. a) do
mesmo diploma, compete “conhecer dos recursos de decisões dos
Tribunais Tributários de 1a Instância, salvo o disposto na alínea b)
do no 1 do arto 31o”.

Assim, tais, fundamentos factuais do recurso importam a incom-
petência deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no
dito Tribunal de 2a Instância.

Termos em que se acorda declarar este STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Carlos Alberto Pereira
Gouveia Horta do Valle. — Fui presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Artigo 140o do C.P.T. arguição, pelo
MoPo, de vício novo, não suscitado pelo impugnante e que
não é de conhecimento oficioso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O artigo 140o do Código de Processo Tributário carece
de interpretação extensiva, em termos de ao Ministério
Público ser possível pronunciar-se expressamente sobre
questões de legalidade discutíveis no processo.

2 — Pode assim, arguir vício novo, não suscitado pelo im-
pugnante e que não seja de conhecimento oficioso.

Recurso n.o 18.996 de que são recorrente o Ministério Público e re-
corrido José Henrique da Costa Brito dos Santos. Relator, o Exmoo.
Conso. Dro. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

No parecer que emitiu na presente impugnação judicial deduzida
por José Henrique da Costa Brito dos Santos, residente na Rua Duque
de Palmela, 30-6o F, em Lisboa, a avaliação efectuada com base no
artigo 57o do C.S.I.S.S.D., o Exmo. Procurador da República junto
do 1o juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa arguiu
o vício da falta de fundamentação da mesma avaliação, não alegado
pelo impugnante.

Na sentença que culminou com julgamento de improcedência da
impugnação, a Mma Juíza entendeu que ”não podia o MP invocar,
no seu parecer, o vício de forma traduzido na falta de fundamentação
do acto impugnado, por este não ser de conhecimento oficioso, nem
ter sido arguido pelo impugnante, não podendo, pelas mesmas razões,
este tribunal dele conhecer”.

Inconformado, recorre para este Supremo Tribunal aquele Ma-
gistrado, extraindo da atinente alegação a seguinte conclusão:

”Quando o processo lhe vá com vista nos termos do artigo 1o do
C.P.T., pode o Ministério Público pronunciar-se expressa e autono-
mamente sobre questões de legalidade, mesmo que não discutidas
no processo, havendo que interpretar extensivamente aquele norma-
tivo, por conjugação com o disposto nos artigos 41o, 1, e 143o, 2,
b), do C.P.T. e 8o, a), da Lei no47/86 (L.O.M.P.), de 15 de Outubro;
se assim se não entender, deverá considerar-se que se está perante
um caso omisso, valendo então a aplicação do art.27o, d), do
DL.no267/85, de 16 de Julho (L.P.T.A.F), por via da remissão operada
pelo artigo 2o, b), do C.P.T.

Em conformidade, pede o douto recorrente seja revogada a sentença
recorrida e substituída por outra que conheça da nulidade suscitada
pelo Ministério Público.

Sem mais, subiram os autos a este Tribunal.
Corridos os vistos dos Exmso. Adjuntos, cumpre decidir.
A questão objecto deste recurso jurisdicional é a de saber se o

Ministério Público pode, ou não, arguir vícios novos, não suscitados
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pelo impugnante e que não sejam de conhecimento oficioso, aquando
da vista antecedente à prolação de sentença.

Como referem os Drso. Alfredo José de Sousa e José da Silva
Paixão no seu C.P.T. Comentado e Anotado, 2a ed., págs. 254/5, a
melhor doutrina concebe a impugnação judicial como recurso con-
tencioso de anulação. E em citação do Doutor Alberto Xavier, aí
se lê que ”o processo de impugnação reveste a natureza de um processo
no qual se exerce um recurso de anulação, isto é, de um processo
constitutivo tendente a obter ou a autorizar uma mudança na ordem
jurídica existente, que se traduz na anulação do acto tributário in-
quinado por um vício que afecta a sua legalidade”.

Apontam ainda aqueles autores que ”esta opinião, sustentadas tam-
bém por Cardoso da Costa e por Soares Martinez, foi sufragada pelos
Acs. do S.T.A. de 8/I/82, de 18/III/82, de 13/XI/85 e de 25/II/87, pu-
blicados nos Acs.Dout. no245, pág.592, no250, pág.1203, no289, pág.43,
e no311 pág.1421, respectivamente”.

Ora, partindo do entendimento de que a impugnação judicial é,
no fundo, um recurso contencioso de anulação, sem esforço se aceita
a aplicação em tal tipo de processo tributário do artigo 27o da Lei
de Processo nos Tribunais Administrativos, cuja alínea d) expressa-
mente reconhece ao Ministério Público a faculdade de ”arguir vícios
não invocados pelo recorrente”.

É certo que no artigo 140o do C.P.T. se estatui que «apresentadas
as alegações ou findo o respectivo prazo e antes de proferida a sen-
tença, o juiz dará vista ao Ministério Público para, se pretender, se
pronunciar expressamente sobre as questões de legalidade discutidas
no processo».

Sucede, porém, que, bem perto desta disposição encontramos outra
que, apontando a ”ordem de conhecimento dos vícios na sentença”,
seguramente pressupõe no seu no2 - b) a possibilidade de arguição
pelo Ministério Público de «outros vícios» para além dos alegados
pelas partes.

Ante esta aparente fricção de normas do mesmo compêndio ad-
jectivo, bem pertinente a consideração do douto recorrente de que
«o sistema jurídico é um todo interactivo e é no contexto sistemático
que o intérprete tem de visualizar o funcionamento dos órgãos e
dos institutos, bem como a interacção entre as normas (elemento
sistemático de interpretação - artigo 9o, no1, do Código Civil), a si-
nergia jurídica, ou sinergia do Direito, como podemos designar um
tal fenómeno».

Com efeito, não devendo o intérprete cingir-se à letra da lei (in
casu, ao citado artigo 140o), mas reconstituír a partir dos textos o
pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sis-
tema jurídico (sobredito artigo 9o, 1), de concluir é que, acolá, o
legislador disse menos do que no fundo pretendia. Desde logo porque,
como referido já, logo no artigo 143o deu como assente que o Mi-
nistério Público podia arguir vícios do acto impugnado não suscitados
pelo impugnante.

E dizer, como a Mma. Juíza ”a quo”, que esses «outros vícios»
só podem ser os que sejam de conhecimento oficioso é, antes de
mais, esquecer que os vícios de conhecimento oficioso estão incluídos
no ”primeiro grupo”, o dos vícios que geram a inexistência ou nulidade
do acto, que, no dizer do artigo 57o, 1, da L.P.T.A. (que o dito artigo
143o segue de muito perto), ”conduzam à declaração de invalidade
do acto”.
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Mas, mais decisivo ainda no sentido de que no falado artigo 140o

o legislador disse menos do que queria é o facto de que, naturalmente,
não podia ser sua intenção contrariar a Lei Fundamental, a Lei or-
gânica do Ministério Público, limitar os poderes de intervenção deste
órgão do Estado.

Clarifiquemos.
A Constituição (artigo 221o, 1) e a lei no47/86, de 15/X - Lei Orgânica

do Mo.Po. (artigo 1o) cometem-lhe a defesa da legalidade democrática,
com uma autonomia caracterizada pela sua vinculação a critérios de
legalidade e objectividade.

Fazendo eco destes ditames parlamentares, o artigo 41o, 1, do C.P.T.
também proclama que «cabe ao Ministério Público a defesa da le-
galidade», o que bem evidencia o esperado respeito do legislador
do mesmo código pelas aludidas autonomia e missão.

Ora, o redutor apego à letra do controvertido artigo 140o redunda
numa aceitação de limitação à autonomia do Ministério Público, que
assim se veria impossibilitado de uma actuação consentânea, em seu
alto critério, com a defesa da legalidade, afrontada, na sua óptica,
pela Administração Fiscal, no acto impugnado. Inaceitável!

A propósito, reputamos de bem elucidativa a seguinte passagem
do mui douto Acórdão do S.T.J. de 27.X.1994, publicado no D.R.,
I, no289/94, de 16/XII:

”Esta magistratura, por força da sua evolução histórica, pelo tra-
tamento constitucional e legal conferido, assume, sem qualquer dú-
vida, a mesma dignidade e importância da magistratura judicial, apenas
dela se distinguindo por não ter funções jurisdicionais.

”Numa fórmula sintética mas sugestiva para caracterizar estas duas
magistraturas, bem pode dizer-se que, enquanto o Ministério Público
constitui a magistratura «de pé», os juízes integram antes a magis-
tratura «sentada», ou seja, e por outras palavras, enquanto os juízes
aplicam a lei, o Ministério Público pede a sua aplicação em nome
do Estado (cfr.H.Capitant, Vocabulaire Juridique, 1936, p.320).”

Volvendo ao processo tributário de impugnação judicial, diremos
que nele, a par do interesse particular de um concreto cidadão, há
o interesse público da afirmação do respeito pelo princípio consti-
tucional de que «ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que
não tenham sido criados nos termos da Constituição e cuja liquidação
e cobrança se não façam nas formas prescritas na lei».

Ora, só um Ministério Público sem peias adjectivas poderá, em
cada concreta situação, definir, com a real autonomia que o seu es-
tatuto confere, os termos de uma sua adequada intervenção em vista
da salvaguarda daquele princípio fundamental do nosso sistema fiscal.

De tudo o que exposto fica surde a imperiosa necessidade de in-
terpretação extensiva do artigo 140o do Código de Processo Tributário,
em termos de ao Ministério Público ser possível pronunciar-se ex-
pressamente sobre questões de legalidade discutíveis no processo.

Destarte se acorda em conceder provimento ao recurso, revogan-
do-se a sentença recorrida, a substituir por outra em que também
se conheça do vício do acto impugnado arguido pelo Ministério Pú-
blico: erro sobre os pressupostos de facto.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Domingos Brandão de Pinho (com declaração de que, à so-
lução encontrada, não é necessária a interpretação extensiva, pro-
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pugnada no acórdão, do art.140 do CPT, já que aquela se contém
no seu próprio elemento literal, adequadamente interpretado - in-
terpretação declarativa -, lendo-se a última parte do normativo, como
querendo significar «questões de legalidade que possam ser discutidas
no processo») — Francisco Rodrigues Pardal (com a declaração idên-
tica à do Senhor Conselheiro Dr. Brandão de Pinho). — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 22 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Concurso de credores. Créditos por impostos,
créditos da Segurança Social e créditos pignoratícios. Ordem
de graduação.

Doutrina que dimana da decisão:

Concorrendo as três mencionadas categorias de créditos, há
que graduar, em primeiro lugar, os créditos por impostos
do Estado (ou das autarquias locais), em seguida, os créditos
da Segurança Social e, por fim, os créditos garantidos por
penhor, assim, se respeitando o comando do arto 10o do
DL no 103/80, que, atenta a sua natureza especial, deverá
prevalecer sobre os artos 666o e 749o, do Código Civil, de
carácter geral.

Recurso n.o 19000. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Banco
Fonsecas e Burnay EP; Relator: EXMo. CONSo. Dr. SANTOS
SERRA.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Em processo de concurso de credores, a correr termos por apenso
a uma execução fiscal instaurada, na 2a Repartição de Finanças do
conselho de Coimbra, para cobrança coerciva de dívida proveniente
de imposto de transações, em que figuram, como exequente, a Fazenda
Pública e, como executado, ”Loucicor-Louças Decorativas, Lda”, fo-
ram reclamados créditos, a saber:

- pela Fazenda Pública, relativamente a imposto de circulação, im-
posto de transacções e dívidas ao Gabinete de Gestão do Fundo de
Desemprego, ao Instituto do Emprego e Formação Profissional e
ao Centro Regional de Segurança Social de Coimbra; e

- pelo ”Banco Fonsecas & Burnay”, relativamente a créditos ga-
rantidos por penhor mercantil.

Por sentença de 23 de Junho de 1994, o Meritíssimo Juiz do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Coimbra procedeu à graduação de cré-
ditos, para obterem pagamento pelo produto da venda dos bens móveis
penhorados, pela ordem que se segue:

-créditos por despesas de justiça;
-créditos garantidos por penhor;
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-créditos por dívidas de imposto de circulação e de imposto de
transações, bem como por dívidas ao Instituto de Emprego e Formação
Profissional e ao Gabinete de Gestão do Fundo de Desemprego;

-créditos por dívidas ao Centro Regional de Segurança Social.
Não se conformando com o decidido, a Fazenda Pública trouxe-nos,

de tal sentença, o presente recurso, em cuja alegação formulou estas
conclusões:

”1 - O artigo 10o do Decreto-Lei n.o 103/80, de 9 de Maio, estabelece,
no seu no 1, a graduação de créditos da Segurança Social, logo após
o créditos referidos na alínea a) do no 1 do artigo 747o do Código
Civil;

2 - No no 2 estatui que o privilégio de que gozam tais créditos
prevalece sobre qualquer penhor, ainda que de constituição anterior;

3 - Pelo que, havendo créditos por impostos por dívidas à Segurança
Social e créditos garantidos por penhor mercantil, estes últimos não
podem ser graduados antes daqueles;

4 - A ordem de graduação deve seguir o disposto no artigo 10o

citado;
5 - Ao ter graduado os créditos garantidos por penhor mercantil

antes dos créditos por impostos e por dívidas à Segurança Social,
a sentença recorrida violou o disposto nos artigos 10o do Decreto-Lei
n.o 103/80, de 9 de Maio, e 747o, no 1, alínea a) do Código Civil...”.

Não houve contra-alegação.
O Exmo Magistrado do Ministério Público, em serviço neste Su-

premo Tribunal, é de parecer que, de acordo com a jurisprudência
uniforme da Secção sobre assunto, o recurso merece provimento.

Colhidos os vistos legais. cumpre decidir.
E decidindo.
A questão trazida à nossa apreciação respeita apenas ao problema

de saber qual a ordem de graduação de créditos em execução fiscal,
perante o concurso entre créditos do Estado por imposto, créditos
da Segurança Social, aquelas e estes gozando de privilégio mobiliário
geral, e créditos garantidos por penhor.

Vejamos.
Pertinentemente, o Código Civil dispõe que ”o penhor confere

ao credor o direito à satisfação do seu crédito, bem como dos juros,
se os houver, com preferência sobre os demais credores, pelo valor
de certa coisa móvel, ou pelo valor de créditos ou outros direitos
não susceptíveis de hipoteca, pertencentes ao devedor ou a terceiro”
(arto 666o, no 1) e que o privilégio geral não vale contra terceiros,
titulares de direitos que, recaindo sobre as coisas abrangidas pelo
privilégio, sejam oponíveis ao exequente” (arto 749o).

Por sua vez, o Decreto-Lei n.o 103/80, de 9 de Mio, estabelece,
no arto 10o, nos 1 e 2 que ”os créditos das caixas de previdência
por contribuições e os respectivos juros de mora gozam de privilégio
mobiliário gral graduando-se logo após os créditos referidos na alí-
nea a) do no 1 do artigo 747o do Código Civil” e que ”este privilégio
prevalece sobre qualquer penhor, ainda que de constituição anterior”.

E nestes ”mesmos termos” a lei - arto 7o do Decreto-Lei n.o 437/78,
de 28 de Dezembro - contempla os créditos do Gabinete de Gestão
do Fundo de Desemprego (serviço criado pelo Dec.-Lei no 759/74,
de 30 de Dezembro) e os do Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional (organismo criado pelo Decreto-Lei no 519-A2/79, de 29 de
Dezembro, e que sucedeu ao Fundo de Desenvolvimento da Mão-
-de-Obra, conforme aos artos 86o e segs. do Dec.-Lei no 193/82, de
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20 de Maio), créditos esses equiparados, para o efeito legalmente
assinalado, aos da Segurança Social.

Ora, em face do apresentado quadro normativo, a jurisprudência
do Supremo Tribunal Administrativo - assentando na natureza especial
do dito arto 10o (o que igualmente valerá para aquele arto 7o), que,
como tal prevalecer sobre os citados preceitos do Código Civil, de
carácter geral - firmou-se, seguramente, no sentido de que, concor-
rendo as três mencionadas categorias de créditos, há que graduar,
em primeiro lugar, os créditos por impostos do Estado (ou das au-
tarquias locais), em seguida, os créditos da Segurança Social (bem
como os do GGFD e do IEFP) e só depois os créditos garantidos
por penhor.

(Cfr., por todos, Ac. de 4 de Março de 1992, in BMJ, 415, pag. 359,
e citações aí feitas).

Orientação jurisprudencial que importará observar, no tratamento
de casos análogos, ”a fim de obter uma interpretação e aplicação
uniformes do direito” (arto 8o, no 3, do CC), e à míngua de argu-
mentação convincente e justificativa de eventual mudança de rumo.

Consequentemente, e em suma, procede a tese da Recorrente, Fa-
zenda Pública, pelo que não poderá manter-se a sentença posta em
crise.

Nesta conformidade, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a sentença recorrida, na parte impugnada, devendo a
graduação dos créditos em concurso, e ora em causa, efectuar-se de
harmonia com o atrás exposto.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Março de 1995. — Manuel Fernando dos Santos Ser-
ra — Abílio Madeira Bordalo — Agostinho Castro Martins. — Fui
presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Embargos de terceiro. Venda de bens. Inoportunidade de de-
dução de embargos.

Doutrina que dimana da decisão:

I — De acordo com o disposto nos arts. 1039o do CPC e
no 2 do art. 319o do CPT, os embargos de terceiro só
podem ser deduzidos no prazo de 20 dias a contar do
dia em que foi praticado o acto ofensivo da posse ou
daquele em que o embargante teve conhecimento da ofen-
sa, mas nunca depois de os respectivos bens terem sido
vendidos.

II — O alegado desconhecimento da recorrente e o facto de
nunca ter sido ouvida no processo nenhum relevo assume
para efeitos de dedução de embargos após a venda dos
bens.
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Recurso n.o 13 049. Recorrente: Agros - União das Cooperativas dos
Produtores de Leite de Entre Douro e Minho, UCRL; recorrida:
Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Abílio Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Agros - União das Cooperativas dos Produtores de Leite de Entre
Douro e Minho, UCRL, com sede em Vila do Conde, invocando
a qualidade de terceiro e ofensa da posse de duas fracções autónomas
penhoradas e vendidas, identificadas nos autos, deduziu embargos
de terceiro que vieram a ser rejeitados liminarmente por despacho
de 2/3/90 do M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1.a Instância do
Porto (2o Juízo).

Fundamentou-se a decisão nos factos de a propriedade de tais frac-
ções não se mostrar registada na competente Conservatória do Registo
Predial, não podendo nestes autos levantar-se a questão da proprie-
dade e ainda por carência de legitimidade dos embargados Junta
Nacional de Frutas e Maria da Conceição Florindo cordeiro e marido,
Ilídio Augusto Cordeiro, para além de infundamentados e deduzidos
fora do prazo.

Inconformada com esta decisão, a embargante interpôs recurso “per
saltum” para este STA cujas alegações apresentam as seguintes
conclusões:

a) - Como se vê, a embargante tem interesse em intervir nos autos;
b) - A embargante é possuidora e dona das fracções há cerca de

oito anos;
c) - Os embargos são o meio próprio para a embargante defender

os seus direitos;
d) - Verifica-se a venda de coisa alheia;
e) - Por disso, tais vendas são nulas - art. 892o do Código Civil;
f) - Além disso, verifica-se a omissão do Tribunal em conhecer

os factos invocados que acarretam a anulação do processado - art. 668o,
no 1 alín. d) do CPC.

Termina dizendo que deve ser dado provimento ao recurso, re-
vogado o despacho recorrido, devendo os embargos ser recebidos
e ordenada a notificação dos embargos para os contestar.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sen-
tido de que não merece provimento o recurso já que, como se vê
do despacho recorrido, as fracções autónomas em questão foram ven-
didas judicialmente antes da dedução dos embargos de terceiro.

Ora, nos termos do art. 1039o do CPC aplicável subsidiariamente
não podem proceder os embargos deduzidos após a venda judicial.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Como resulta das alegações e do quadro conclusivo, a embargante

afirma que, na data em que os embargos foram deduzidos, já os
bens em causa haviam sido vendidos, no âmbito da execução alegando
que se verifica a venda de coisa alheia e que, por isso, tais vendas
são nulas ao abrigo do art. 892o do Código Civil.

Nos termos do art. 186o do Código de Processo das Contribuições
e Impostos, ao tempo em vigor, em consonância com o art. 1037o

do CPC, quando o aresto ou a penhora ofenda a posse de terceiro
pode o lesado fazer-se restituir à sua posse por meio de embargos
de terceiro, os quais deverão ser recebidos ou rejeitados consoante
ofereçam ou não condições de viabilidade.

Para além dos requisitos essenciais para a procedência dos embargos
de terceiro - legitimidade, posse material, efectiva ou real e acto ofen-
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sivo da posse pela diligência judicial - importa saber quando é que
os embargos têm de ser deduzidos.

De acordo com o art. 1039o do CPC e no 2 do art 319o do CPT
os embargos de terceiro só podem ser deduzidos no prazo de 20 dias
a contar do dia em que foi praticado o acto ofensivo da posse ou
daquele em que o embargante teve conhecimento da ofensa, mas
nunca depois de os respectivos bens terem sido vendidos.

Afirma a recorrente nas suas alegações que nunca foi ouvida ou
teve qualquer intervenção no processo principal e só após ter recebido
comunicação dos inquilinos de que eles tinham arrematado em praça,
as fracções, é que apresentou os embargos.

Sucede, porém, como se deixou evidenciado, e resulta do art. 1039o

do CPC contra o que sustenta a recorrente, os embargos não são
o meio próprio para a embargante defender os seus direitos a que
se arroga nos presentes autos, porque o meio utilizados é manifes-
tamente inoportuno ou extemporâneo.

O alegado desconhecimento da recorrente e o facto de nunca ter
sido ouvida no processo nenhum relevo assume, para efeitos de de-
dução de embargos após a venda dos bens.

Estamos, pois, perante a ausência de pressupostos de admissibi-
lidade de embargos o que obsta a que se proceda à apreciação das
demais questões que constituem objecto do recurso.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, assim
se confirmando a decisão recorrida.

Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 60 %.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Do-
mingos Brandão de Pinho — Ernâni Marques da Silva Figueire-
do. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Execuções fiscais. Arto 9o do DL. no 154/91, de 23/4. Recurso
jurisdicional. Inutilidade superveniente.

Doutrina que dimana da decisão:

Interposto recurso jurisdicional de decisão do tribunal tribu-
tário de 1a instância, que sob invocação de inconstitucio-
nalidade material e orgânica do arto 9o do DL. no 154/91,
de 23/4, se declarou incompetente para conhecer da exe-
cução e competente a repartição de finanças do domicílio
do devedor, e havendo-se esgotado, na pendência do recurso,
o prazo aludido naquele preceito para as execuções con-
tinuarem a ser conhecidas no tribunal de 1a instância, não
há que conhecer do recurso interposto, por se verificar a
falta do pressuposto processual do interesse em agir.

Recurso no 13 783. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Matos
& Brito, Lda; Relator: EXMo. CONSo. Dr. Benjamim Rodrigues.
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Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

I – O Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Tri-
butário de 1a Instância de Lisboa (10o Juízo), dizendo-se inconformado
com o despacho do M.mo juiz daquele tribunal, de 91.09.23, proferido
nos autos de processo de execução fiscal instaurada contra Matos
e Brito, Lda., e aí devidamente identificada, que recusou a aplicação
do arto 9o, nos 1 e 2 do Decreto-lei no 154/91, de 23 de Abril, que
aprovou o Código de Processo Tributário (C.P.T.), sob fundamento
da sua inconstitucionalidade orgânica e material e declarou o tribunal
incompetente em razão da matéria para conhecer da execução e com-
petente a repartição de finanças da área do domicílio do devedor,
e, finalmente, ordenou a notificação do Ministério Público, logo que
preenchidos os respectivos quadros, nos termos do arto 13o, no 1 do
referido DL. no 154/91, dele recorre directamente para esta Secção
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pe-
dindo a sua revogação e o consequente prosseguimento do processo
de execução no respectivo tribunal tributário.

II – Em fundamento, a recorrente aduz, nas suas alegações, diversas
razões que se traduzem, essencialmente, nas seguintes asserções:

– O Código de Processo Tributário não alterou a natureza do pro-
cesso de execução fiscal, compreendendo estes actos materialmente
administrativos e actos materialmente jurisdicionais;

– os actos materialmente administrativos da execução fiscal inte-
gram-se no exercício da função jurisdicional, não violando a sua atri-
buição aos tribunais tributários, antes ou depois do C.P.T., qualquer
princípio constitucional da separação de poderes e interdependência
de funções dos órgãos de soberania;

– o novo Código de Processo Tributário limitou-se a transferir dos
tribunais tributários para as repartições de finanças a competência
para a prática dos actos materialmente administrativos, em regula-
mentação, aliás, do disposto no art 60o, no 2 do E.T.A.F.;

– não é a natureza da autoridade que exerce a competência que
define essa competência como jurisdicional ou administrativa e não
houve qualquer alteração de competência dos tribunais tributários
de Lisboa e Porto que carecesse de autorização legislativa;

– a ordem de notificação do Ministério Público violou expressa-
mente o no 1 do arto 13o do DL. no 154/91, por inexistir o respectivo
lugar.

III – O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, em serviço neste Su-
premo Tribunal, pronunciou-se, no seu douto parecer, pelo não pro-
vimento do recurso, tendo, como tal sentido, dispendido as seguintes
considerações:

– A Lei no 37/90, de 10 de Agosto, autorizou, quer a elaboração
e publicação do novo Código de Processo Tributário, quer as do De-
creto-lei no 154/91;

– Entre ambos existe uma unidade lógica interna, própria de um
corpo único de leis, inserindo-se o arto 9o, nos 1 e 2 do DL. no 154/91
dentro dela, pelo que este adquire a mesma cobertura formal da
lei de autorização legislativa, estando a consagração de um regime
transitório para os processos de execução fiscais nos Tribunais Tri-
butários de Lisboa e Porto dentro dos seus limites;

– O arto 9o do DL. no 154/91 não viola os artos 205o, nos 1 e 2
e 217o, no 1 da C.R.P., já que dele não resulta que os tribunais tri-
butários de Lisboa e Porto não sejam órgãos se soberania, com com-
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petência para a administração da justiça, nem que os juízes formem
um corpo único e estejam sujeitos a um único estatuto;

– Por outro lado, o referido preceito, igualmente, não viola os
artos 113o, no 2 e 214o, no 3, da mesma Lei Fundamental, por não
lhes retirar as competências definidas no arto 214o, no 3, além de
que a competência que lhes é atribuída no processo de execução
tem natureza meramente instrumental em relação à sua competência
primária, tal como, aliás, acontece no processo executivo comum;

– Finalmente, o preceito também não ofende os artos 114o, no 1,
206o e 218o, no 2 da C.R.P., por atribuir ao ministro das finanças
competência para, no processo de execução, autorizar o pagamento
em prestações ou a dação em pagamento (artos 280o e 284o do C.P.T.).
É que essa competência ministerial refere-se a questões de natureza
não jurisdicional e não bole com a independência e irresponsabilidade
do juiz que continua a ter o monopólio da função jurisdicional, sendo
caso semelhante ao que ocorre nos processos de falência ou insolvência
entre o juiz e o síndico, que dividem competências, mas com óbvia
salvaguarda da função jurisdicional;

– De resto, o processo de execução fiscal não é, no novo C.P.Tri-
butário, um processo de natureza administrativa “tout court”, mas
antes um verdadeiro processo judicial que, como qualquer processo,
como o comum, tem uma fase judicial, sendo esta dirigida pelo juiz
e aquela por um órgão não jurisdicional.

IV – Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A – A Decisão Recorrida:
O despacho recorrido estribou-se, em síntese, no entendimento

de que o novo Código de Processo Tributário revestiu o processo
de execução da natureza administrativa ao deferir para os chefes de
repartição de finanças a competência para o seu desenvolvimento
processual, apenas com a salvaguarda da manutenção da competência
dos tribunais tributários para a solução dos conflitos de natureza ju-
risdicional. Ora, na medida em que atribui aos juízes dos tribunais
tributários de Lisboa e Porto, conquanto transitoriamente, compe-
tência para a prática dos actos de natureza administrativa que o novo
C.P.Tributário comete aos chefes de repartição de finanças, o arto 9o,
nos 1 e 2 da DL. no 154/91, viola o princípio constitucional da separação
e interdependência dos órgãos de soberania, sendo, consequentemen-
te, materialmente inconstitucional, por ofensa dos artos 113o, no 1,
114o, 202o, 205o, nos 1 e 2, 206o, 214o, no 3, 217o, no 1 e 218o da
C.R.P.

Aquele princípio da separação dos poderes sairá igualmente violado
mesmo que se considere que os juízes dos tribunais tributários de
Lisboa e Porto estão a exercer funções jurisdicionais no âmbito de
um processo administrativo tributário, neste caso, por o C.P.Tributário
atribuir competências no âmbito da execução fiscal a um outro órgão
de soberania – o ministro das finanças –, e efectuar, por essa via,
uma partilha da função jurisdicional, que é um poder independente
do Estado, com outros órgãos.

Por outro lado, o mesmo preceito modificou, no plano material,
a competência dos tribunais tributários de Lisboa e Porto, no sentido
de passarem a exercer competência no âmbito de um processo de
natureza administrativa, sem que dispusesse de credencial autoriza-
dora na lei no 37/90, de 10 de Agosto, pois a concedida apenas tinha
por objecto as matérias das als. C), D) e I) do no 1 do arto 168o

da C.R.P. e, por isso, sofre de inconstitucionalidade orgânica por
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ter invadido a esfera de competência reservada relativa à competência
dos tribunais a que alude a al. q) do mesmo preceito constitucional.

B – A Matéria de Facto:
– Em 89.06.23, foi instaurado no Tribunal Tributário de 1a Instância

de Lisboa (10o Juízo) o processo de execução fiscal no 731/89, contra
Matos e Brito, Lda., para cobrança de dívida proveniente de con-
tribuições para a Segurança Social.

C – A Questão Prévia da Existência do Interesse Processual em
Agir:

O arto 9o, nos 1 e 2, do Decreto-lei no 154/91, de 23 de Abril,
à volta do qual gira a controvérsia resolvida pelo tribunal a quo e
de cuja solução vem interposto o presente recurso, dispõe assim:

“1. Continuarão a correr nos tribunais de 1a instância de Lisboa
e Porto as execuções fiscais instauradas até à data da entrada em
vigor do Código, devendo transitar em 1 de Janeiro de 1994 para
as repartições de finanças competentes, nos termos do mesmo diploma
legal, as então ainda pendentes.

2. Enquanto os processos de execução fiscal referidos no número
anterior não transitarem para as repartições de finanças respectivas,
as competências atribuídas pelo Código de Processo Tributário ao
chefe de repartição ou outras autoridades fiscais serão exercidas pelo
juiz da execução, salvo se forem conferidas ao Ministro das Finanças,
caso em que estes exercê-las-á de imeadiato.”

Com o recurso jurisdicional que vem interposto pretende a re-
corrente Fazenda Pública a alteração do julgado pelo tribunal de
1a instância no sentido de, reconhecendo-se a conformidade cons-
titucional deste preceito, ao contrário do aí entendido, em que se
recusou a sua aplicação sob fundamento da sua inconstitucionalidade,
ser aquele tribunal considerado competente para prosseguir o processo
de execução em vez da repartição de finanças do domicílio do devedor
e de ser cessada a sustação do processo, como resulta da execução
da ordem, dada no despacho, de notificação ao Magistrado do M.o Po,
logo que tomasse posse.

Acontece, porém, que já esgotou o prazo transitório assinalado
no preceito durante o qual as execuções fiscais instauradas até à data
da entrada em vigor do Código de Processo Tributário deviam con-
tinuar a correr nos tribunais de 1a instância de Lisboa e Porto, ou
seja 1 de Janeiro de 1994.

Por outro lado, de acordo com a mesma norma, nesta data, de
1 de Janeiro de 1994, as execuções fiscais, ainda então pendentes,
deviam transitar para as repartições de finanças competentes, nos
termos do C. P. Tributário.

É facto notório, cuja consideração se impõe ao tribunal (arto 514o,
no 1 do C.P.Civil) que, de facto, em 1 de Janeiro de 1994, as execuções
fiscais, então ainda pendentes nos referidos tribunais, transitaram para
as repartições de finanças competentes em execução do disposto na-
quele preceito.

Está, assim, esgotado todo o período de tempo para o qual as
normas em causa definiram as condutas a adoptar pelos seus des-
tinatários. O comando legal cessou a sua vigência pelo esgotamento
total da sua hipótese.

Sendo assim, poderemos interrogar-nos sobre se existe qualquer
interesse processual relevante em tomar conhecimento do recurso
interposto pela Fazenda Pública, sabido, como é, que, mesmo decidida
a questão a seu favor, ou seja ditada pelo tribunal uma decisão eficaz
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da controvérsia, nos termos que vêm pedidos, sempre essa solução
se torna absolutamente desnecessária, pois que, baixados os autos
ao tribunal a quo, eles têm de ser imediatamente remetidos à re-
partição de finanças competente, não se pondo, agora, também qual-
quer questão de sustentação do processo, decorrente de ter de se
aguardar a nomeação do Magistrado do Mo Po, junto dos tribunais
tributários, por se ter esgotado o prazo que a determinava.

Era evidente, antes da ”caducidade” da lei, o interesse processual
do recorrente. Havia, então uma necessidade de tutela judiciária, dado
que só através do processo, a consequentemente do recurso juris-
dicional nele interposto, poderia conseguir a satisfação do seu direito
de acção executiva, com vista à cobrança coerciva do crédito exe-
quando.

Todavia, actualmente, o direito do demandante deixou de estar
carecido de tutela judicial, a conceder no processo. Como diria Manuel
de Andrade (Noções Elementares de Processo Civil, I, págs. 79), ”o
recorrente deixou de ter interesse a utilizar a arma judiciária, em
recorrer ao processo”.

Decorrido que foi aquele prazo de lei, a necessidade de obter do
processo a protecção do interesse substancial deixou de existir, não
podendo actualmente falar-se na existência de lesão do interesse da
Fazenda Pública, nem da idoneidade da providência requerida ao
tribunal para reintegrar ou satisfazer jurídico-praticamente aquele in-
teresse (cfr. Artur Anselmo de Castro, Lições de Processo Civil, Co-
ligidas e publicadas por Abílio Neto e revistas pelo professor, II,
Coimbra, 1967, págs. 806). Como refere este Autor (ibidem, págs. 807),
”o requisito não se destina a assegurar eficácia à sentença; o que
está em causa é antes da sua utilidade: não fora exigido o interesse,
e a actividade jurisdicional exercer-se-ia em vão”.

A pronúncia do tribunal sobre o objecto do recurso não vem a
ter a qualquer utilidade, dado que não se configura sequer a hipótese
de haver actos processuais cuja validade ou efeitos seja efectados
pela reintegração ou reconstituição decorrentes da definição do direito
para o caso concreto ditada pela eventual sentença.

O interesse processual ou a necessidade de tutela jurisdicional é
um pressuposto processual que tem de existir durante o pleito, mesmo
no Contencioso Administrativo (Cfr. José Carlos Vieira de Andrade,
Direito Administrativo e Fiscal, 3o Ano, 1992-1993, Lições policopiadas,
págs. 93), pelo menos, até ao montante em que o tribunal defira
a providência reclamada pela lesão invocada.

Dada o esgotamento da hipótese legal, a lide tornou-se absolu-
tamente inútil e, por isso, o tribunal deve abster-se de conhecer do
mérito da causa, precisamente por lhe faltar aquele interesse em agir
(Antunes Varela, J. Miguel Bezerra, Sampaio e Nora, Manual de
Processo Civil, 2a edição, págs. 189).

Do que vem dito resulta, pois, que o conhecimento do recurso
se tornou supervenientemente inútil, por motivo legalmente definido
(arto 287o, al. e) do C.P. Civil).

V — Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em não tomar conhecimento do recurso, pela sua superveniente
inutilidade.

Sem custas (arto 447o do C. P. Civil), por delas estar isenta a
recorrente.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — José de Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui
presente, António Mota Salgado.
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Acórdão de 29 de Março de 1995.

Recurso n.o 16 279. Recorrente: Fazenda Pública; recorrida: Maria
de Fátima Carvalho Mota Ferreira. Relator: Exm. Cons. Dr. Abílio
Bordalo.

Acordam em conferência na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Proferido Acórdão de fls. 28 e segs., vem a representante da Fazenda
Pública junto deste STA requerer, nos termos da alín. a) do art. 669o

do CPC, o esclarecimento da parte final da decisão do referido acórdão
no que respeita ao “modus faciendi” de observar o disposto no art. 476o

do CPC para efeitos de apresentação de nova petição, decretada que
foi a anulação do processado a partir da promoção de penhora.

Admite-se que possa suscitar-se alguma dúvida, face à situação
decorrente do Dec.lei 419/93, de 28/12, para cumprimento do disposto
no no 1 do art. 9o do Dec.lei 154/91 de 23/4, com a criação de secretarias
administrativas de execuções fiscais para as quais transitaram todos
os processos de execuções fiscais pendentes nos Tribunais Tributários
de 1.a Instância de Lisboa e Porto.

Reconhece-se, no entanto, que a requerente apreendeu correcta-
mente o sentido da decisão que pretende ver esclarecida e que é
o que fez constar no segundo parágrafo de fls. 38 da sua exposição-
-requerimento.

Trata-se de uma situação que, revestindo embora alguma espe-
cificidade não deixa de encontrar paralelismo no regime de agravo
do despacho de indeferimento previsto no no 4 do art. 475o e art. 476o

do CPC.
Perante o exposto, tendo em conta o disposto nos arts. 732o, 716o

e 669o alín. a) do CPC, ex vi dos arts. 2o alín. f) e 169o do CPT
acorda-se, em conferência em deferir a pretensão da requerente, es-
clarecendo do que a notificação da decisão a que se refere o no 4
do art. 475o para efeitos do art. 476o, deve ter lugar após a baixa
dos autos ao Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto e posterior
remessa à competente secretaria de execução fiscal.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Abílio Madeira Bordalo — Agos-
tinho Castro Martins — Luís Filipe Mendes Pimentel. — Fui presente,
Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso. Despacho que não admitiu poder jurisdicional. Re-
cursos em processos de execução. Arts. 356o do CPT e 87o

parágrafo único do RSTA.
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Doutrina que dimana da decisão:

I — Proferido despacho de não admissão de recurso esgo-
tou-se o poder jurisdicional do Juiz, nos termos do
art. 666o do CPC, e apenas podendo ser atacado tal des-
pacho através da reclamação a que se refere o art. 688o

ambos do CPC.
II — Se aquele despacho foi modificado no prazo de recla-

mação não se verifica caso julgado, mas sim erro de
julgamento.

III — O disposto no art. 356o do CPT aplica-se apenas aos
recursos de decisões jurisdicionais nos processos de exe-
cução fiscal interpostos da 1a instância para o Tribunal
Tributário de 2.a Instância.

IV — Aos recursos de decisões jurisdicionais nos processos de
execução interpostos da 1a instância ou da 2a instância
para o Supremo Tribunal Administrativo aplica-se o pa-
rágrafo único do art. 87o do Regulamento do STA por
força do no 5 do arto 171o e 357o do CPT.

Recurso n.o 16 761. Recorrente: Câmara Municipal de Lisboa; Re-
corrida: Paulino Ferreira Filhos, Lda.; Relator: Juiz Conselheiro
Abílio Bordalo.

Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Nos autos de execução fiscal, a correr termos no 11o Juízo do
Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa contra a executada
Paulino Ferreira Filhos Lda. em que é exequente a Câmara Municipal
de Lisboa, em 19/2/93 foi proferida sentença que julgou extinta a
execução e ordenou o arquivamento dos autos com fundamento na
caducidade do direito à liquidação do imposto de comércio e indústria
cuja importância é, na mesma execução, objecto de cobrança coerciva.

A exequente, inconformada com a decisão, interpôs recurso para
este Supremo Tribunal declarando, no requerimento da interposição
de recurso, intenção de neste Tribunal apresentar as respectivas
alegações.

Sob a consideração de que o recurso não foi interposto no prazo
de 8 dias previsto no art. 356o do CPT, o M.mo Juiz, por sue despacho
de 12/3/93, não o admitiu por extemporâneo.

Em 25/3/93 foi proferido novo despacho referindo que se olvidou
o preceituado no art. 145o, no 5 e 6 do CPC pelo que, em consequência,
foi considerado tempestivo o mesmo requerimento de interposição
de recurso, uma vez que se mostrava paga a multa.

Neste mesmo despacho, o M.mo Juiz decidiu julgar ainda deserto
o recurso que havia sido interposto com fundamento em falta de
alegações e conclusões já que nos termos do art. 356o do CPT as
alegações têm de ser traduzidas no próprio requerimento de inter-
posição de recurso.

É desta parte do despacho que julgou deserto o recurso por falta
de alegações que vem interposto recurso pela exequente, Câmara
Municipal de Lisboa em 21/4/93.

Recurso que, como se vê da peça de fls. 28, embora omisso quanto
ao tribunal para o qual foi interposto, admite-se que o seja para
este Supremo Tribunal para onde foram dirigidas as alegações que
concluiu da seguinte forma:

1 - O art. 87o, parágrafo único do RSTA não foi revogado pela
entrada em vigor do art. 131o da LPTA, caso contrário o art. 259o
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parágrafo 3o do CPCI ficaria sem conteúdo útil no que aos processos
de execução fiscal diz respeito;

2 - O art. 171o, no 5 do CPT transcreve textualmente a redacção
do art. 259o parágrafo 3o do CPCI, pelo que a sua aplicação só será
possível em conjugação com as normas que se conjugavam com esta
última disposição;

3 - O art. 356o do CPT apenas se aplica aos recursos para a 2a ins-
tância e não regula aqueles cujo Tribunal ad quem seja o Supremo
Tribunal Administrativo;

4 - Os recursos para o STA versam só sobre matéria de direito
(art. 167o do CPT), não devendo fazer-se distinções quanto ao seu
regime em função de serem relativos a execução ou a impugnação
fiscal;

5 - Aos recursos de processos de execução fiscal dever-se-á aplicar
subsidiariamente o art. 171o, no 5 do CPT em conjugação com o
parágrafo único do art. 87o do RSTA;

6 - As alegações nos recursos em processo de execução fiscal não
têm que ser apresentadas com o requerimento de interposição desde
que neste se declare a intenção de o fazer no STA (art. 87o, parágrafo
único) pelo que a sentença recorrida enferma de manifesta ilegalidade;

7 - A sentença recorrida violou, assim, as disposições constantes
dos arts. 167o e 171o, no 5 do Código do Processo Tributário, o art. 87o,
parágrafo único do Regulamento do Supremo Tribunal Administrativo
e o art. 9o, no 1, do Código Civil.

Sem contra-alegação e com despacho de sustentação subiram os
autos a este Supremo Tribunal.

O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto, representante do Ministério
Público no STA emitiu o seguinte douto parecer:

Uma vez que a recorrente não reclamou, nos termos do art. 688o,
no 1 e 2 do CPC, do despacho de fls. 17-v que não admitiu o recurso
de fls. 14, tal despacho, pelo seu trânsito, ganhou força de caso julgado
(cfr. art. 677o do CPC).

O despacho de fls. 24, agora recorrido, alterando a decisão de
fls. 17-v (quando, aliás já se tinha esgotado o poder jurisdicional -
cfr. art. 666o, no 1 do CPC), violou o referido caso julgado.

O caso julgado é excepção peremptória do conhecimento oficioso
(arts. 493o, 496o e 500o do CPC).

Termos em que se deve anular o despacho recorrido dando-se pro-
vimento ao recurso, com este fundamento.

Notificada a recorrente para se pronunciar, querendo, sobre a sus-
citada excepção de caso julgado, a mesma produziu e fez juntar aos
autos a peça de fls. 46-48 na qual conclui pela inexistência de caso
julgado já que ambos os despachos decidiram sobre questão diferente.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Há que apreciar, prioritariamente, a questão suscitada pelo Ex.mo

Magistrado do Ministério Público pois que, sendo, como é, de co-
nhecimento oficioso a sua eventual procedência obsta a que se conheça
do objecto do recurso, tal como vem delineado nas conclusões da
alegação.

Da análise dos autos resulta, com interesse, o seguinte:
Por carta registada de 24/2/95 a recorrente foi notificada do des-

pacho que julgou extinta a execução por caducidade do direito à
liquidação.

Dessa decisão a recorrente interpôs recurso por meio de reque-
rimento de 11/3/93, que por despacho de 13/3/93 foi indeferido com
o fundamento de que era extemporâneo.

A recorrente foi notificada da não admissão do recurso.
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Em 19/9/93 a recorrente pagou a multa ao abrigo do art. 145o,
no 6 do CPC.

Apesar de notificada da não admissão do recurso, a recorrente
não esboçou qualquer reacção contra o respectivo despacho.

Em 25/3/93 o M.mo Juiz proferiu o despacho de fls. 24-26 com
duas decisões:

- a primeira, considerando tempestivo o requerimento de inter-
posição de recurso paga que se mostra a multa.

- a segunda, que julgou deserto aquele mesmo recurso por falta
de alegações - art. 356o, no 1 do CPT e 292o, no 1 e 3 do CPC.

É desta última decisão que vem interposto o presente recurso.
Como flui do que vem relatado, após a prolação do despacho de

não admissão do recurso, o M.mo Juiz, dando o dito por não dito,
proferiu novo despacho a admitir o recurso.

Mas, acabou por julgá-lo deserto por falta de alegações.
A questão que se coloca é, pois, a de saber se, como sustenta

o Ex.mo Magistrado do Ministério Público se verifica a excepção
peremptória de caso julgado.

Vejamos.
O despacho que não admitiu o recurso foi notificado à recorrente

por carta registada de 17/3/93 devendo considerar-se notificada em
22/3/93.

A recorrente apesar de notificada não reclamou do despacho que
não admitiu o recurso, podendo fazê-lo ao abrigo do art. 688o, no 1
e 2 do CPC.

Mas o M.mo Juiz proferiu novo despacho a admitir o recurso em
25/3/93, numa altura em que, embora o não pudesse fazer por razões
que passaremos a explicitar, ainda não se havia esgotado o prazo
para aquela reclamação.

É interessante notar que nos termos do art. 677o do CPC a noção
de trânsito em julgado de qualquer decisão radica na insusceptibilidade
de recurso ordinário ou de reclamação nos termos dos arts. 668o

e 669o do mesmo diploma, não abrangendo, pois, a reclamação a
que se refere o art. 688o do mesmo Código.

Sucede, porém, que o despacho que não admitiu o recurso, sendo
atacável, pela via da reclamação ao abrigo daquele normativo e mo-
dificável por eventual revogação pelo Presidente do Tribunal Superior,
não podia considerar-se, por isso, ainda transitado aquando da pro-
lação do despacho que o admitiu.

Daí que se propenda para a não consideração do caso julgado
no caso em apreço.

Improcede, assim, a suscitada questão do caso julgado formal.
Porém, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público tem razão quan-

do sustenta que na altura já se havia esgotado o poder jurisdicional
do M.mo Juiz, nos termos do art. 666o do CPC.

Vejamos porquê e os respectivos efeitos jurídicos no caso vertente.
Segundo aquele normativo, aplicável também aos despachos, pro-

feridos estes fica esgotado o poder jurisdicional do juiz.
Com o despacho de não admissão do recurso ficou o M.mo Juiz

impedido de alterar tal decisão, a que ficara vinculado, por carência
de poderes e atribuições.

Ao ter admitido o recurso, depois de esgotado o poder jurisdicional,
o M.mo Juiz incorreu em erro de julgamento.

Questão esta que por não ser de conhecimento oficioso e não tendo
sido alegada pelas partes colocam o Tribunal de recurso na impos-
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sibilidade de dela conhecer (art. 664o 2a parte do CPC), dando-se
assim por sanada tal irregularidade.

Daí que se tenha de concluir pelo não conhecimento do referido
erro de julgamento, passando a conhecer-se de imediato do objecto
do recurso delimitado nas conclusões das alegações e se reconduz
à questão de saber se a recorrente neste recurso de 1a instância para
o STA inserido no processo de execução pode alegar neste Tribunal,
tendo declarado no requerimento de interposição de recurso que de-
sejava alegar no STA.

O despacho recorrido julgou deserto o recurso interposto com fun-
damento em falta de alegações e conclusões já que nos termos do
art. 356o do CPT as alegações têm de ser traduzidas no próprio re-
querimento de interposição de recurso.

É uma questão que já mereceu deste STA múltiplas decisões, quase
todas no mesmo sentido e que consistiram na aplicação do art. 87o

parágrafo único do Regulamento do Supremo Tribunal Administrativo
(RSTA) em detrimento da aplicação do regime do art. 356o do CPT.

Segundo o no 1 do art. 356o do CPT, os recursos das decisões
de natureza jurisdicional serão interpostos por meio de requerimento
com a apresentação das alegações e conclusões no prazo de 8 dias
a contar da notificação.

Inserido no título V do Código de Processo Tributário que trata
do processo de execução fiscal mais precisamente na secção X que
versa sobre o recurso de decisões de natureza jurisdicional proferidas
em processo de execução, o referido art. 356o não faz qualquer dis-
tinção entre os recursos interpostos de decisões de 1a ou 2a instâncias
para o STA e os recursos interpostos da 1a para a 2a instância.

O entendimento jurisprudencial deste STA tem porém considerado
que o art. 356o se aplica apenas aos recursos interpostos de 1a para
a 2a instância, fazendo apelo ao art. 87o parágrafo único do RSTA
relativamente aos recursos interpostos de qualquer das instâncias para
o STA, que considera em vigor.

É, no fim de contas, o que defende a recorrente no sentido de
que o art. 87o parágrafo único do RSTA não foi revogado.

Os recursos para o STA sempre foram regulados pela LOSTA
e pelo RSTA tanto na vigência do CPCI (art. 259o parágrafo 3o)
como depois já na vigência do ETAF e da LPTA, embora com a
inovação do recurso per saltum quando tiver por fundamento exclu-
sivamente matéria de direito - cfr. arts. 21o, no 4 e 32o, no 1 alín. b)
do ETAF e 131o e 132o da LPTA, em consonância, aliás, com o
art. 167o do CPT.

Disciplina regulamentadora dos recursos para o STA que o le-
gislador deste último diploma parece ter querido manter e preservar
mediante as referências expressas nesse sentido tanto no art. 169o

como no no 5 do art. 171o nos quais se ressalva a aplicação, res-
pectivamente, da Lei Orgânica do Tribunal para quem recorrer e
”o preceituado na lei respectiva quanto ao recurso para o Supremo Tri-
bunal Administrativo”.

É nesta preservação do regime tradicional de recursos para o STA,
apoiado na lei embora inserido na parte respeitante aos recursos de
decisão em processos de impugnação - sem deixar de reconhecer
o carácter genérico de epígrafe do art. 167o de forma a parecer abran-
ger todos os recursos jurisdicionais - que se tem radicado a força
dos argumentos da jurisprudência deste STA com vista a considerar
vigente o parágrafo único do art. 87o do RSTA também relativamente
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aos recursos de decisão jurisdicional em processos de execução, não
havendo razões para a distinção, não se tomando como definitiva
a letra do art. 356o, numa simples interpretação literal.

É nesta ausência de resposta firme do art. 356o quanto aos recursos
para o STA que nos conduz ao acolhimento do art. 357o do mesmo
Código, norma de direito subsidiário e que projecta a sua eficácia
no art. 171o, no 5.

Assim, em primeira linha dever-se-á aplicar tudo o que estiver pre-
visto no CPT e só na sua falta seria de aplicar as normas do CPC.

Daqui a inferência de que o no 5 do art. 171o tem clara pertinência
aplicativa também aos recursos de decisão jurisdicional inseridos nos
processos de execução fiscal e, consequentemente, o referido pará-
grafo único do art. 87o do RSTA.

De acordo com este normativo, as partes podem alegar no STA,
após notificação para tanto, se previamente no requerimento da in-
terposição de recurso tiverem declarado pretender fazê-lo no Supremo
Tribunal.

Isto é assim tanto nos recursos interpostos de decisões da 1a ins-
tância como de 2a instância, em processos de execução fiscal para
o STA.

O art. 356o do CPT apenas disciplina o regime de recursos da
1a para a 2a instância nos mesmos processos de execução fiscal.

Neste sentido, por todos, Acórdãos do STA de 5/5/93 - Recs. 15 114
e 15 530; e de 9/11/94 - Rec. 16 948 - cfr. ainda no mesmo sentido
Alfredo de Sousa e Silva Paixão, Código de Processo Tributário, co-
mentado e anotado, 2a edição págs. 767 e 768 notas 14 a 17.

O presente recurso vem interposto do Tribunal Tributário de 1a ins-
tância de decisão proferida em processo de execução fiscal em cujo
requerimento de interposição declarou intenção de alegar neste STA.

Face ao exposto, tem de concluir-se que o despacho recorrido não
pode manter-se na ordem jurídica porque não devia ter julgado deserto
o recurso por falta de alegações.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando o despacho recorrido, na parte impugnada.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Agostinho Castro Mar-
tins (vencido nos termos da declaração de voto anexa). — Fui presente,
António Mota Salgado.

DECLARAÇÃO DE VOTO

1. O Código de Processo Tributário (CPT) compõe-se de cinco
partes, a que o legislador atribuiu a designação de títulos, numerados
de I a V e que, conforme as correspondentes epígrafes, tratam su-
cessivamente ”do ordenamento processual tributário”, ”do processo
administrativo tributário”, ”do processo judicial tributário”, ”do pro-
cesso de contra-ordenação fiscal” e ”do processo de execução fiscal”.

A última das dez secções do título V, com a epígrafe ”Dos recursos”,
tem três subsecções, das quais a segunda é composta por um único
artigo, o 356o, com a epígrafe ”Recursos de actos jurisdicionais” e
o texto seguinte:

1 - Os recursos das decisões de natureza jurisdicional serão in-
terpostos por meio de requerimento com a apresentação das alegações
e conclusões no prazo de oito dias a contar da notificação.
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2 - Os recursos terão efeito devolutivo, sem prejuízo da sua subida
imediata nos casos referidos no número 4 do artigo anterior.

O no 4 do arto 355o, para onde remete o transcrito no 2 do arto 356o,
determina que ”se o recorrente invocar prejuízo irreparável com a
imediata execução de decisão recorrida, o processo subirá logo a
tribunal”.

A interpretação do transcrito arto 356o parece não poder ser outra
senão aquela que o tribunal a quo lhe deu, ou seja, a de que o in-
teressado tem oito dias, a contar da notificação da decisão, para apre-
sentar o requerimento de interposição de recurso e, com ele, as
alegações.

Por outro lado não sufrago a tese que ora aqui fez vencimento
de que aos recursos versados na referida secção x - ou mesmo só
aos contemplados naquele arto 356o - se aplicam em pleno as regras
estabelecidas no arto 171o do CPT.

Vejamos porquê.
Foi nítida intenção deste diploma distinguir e tratar separadamente

o processo de execução fiscal, o de contra-ordenação fiscal e o referido
”processo judicial tributário”, designação que abrange, conforme o
seu arto 118o, todos os processos que devam correr nos tribunais
tributários - entre os quais sobressai, pela sua importância e frequência,
o de impugnação judicial -, com excepção daqueles outros e dos re-
cursos contenciosos dos actos administrativos relativos a questões
fiscais.

Ora cada um destes títulos tem uma secção ou capítulo final em
que se regulam os recursos dos actos jurisdicionais praticados em
cada uma dessas três classes de processos.

É assim que os recursos de actos jurisdicionais praticados no ”pro-
cesso judicial tributário” (impugnação judicial e outros) se regem pelo
disposto nos artos 167o a 179o do CPT - que constituem o capítulo VII
(do respectivo título), subordinado à epígrafe ”Dos recursos de actos
jurisdicionais” - e, subsidiariamente, pelas regras do agravo em pro-
cesso civil ”salvo as disposições em contrário do mesmo CPT e da
lei orgânica do tribunal para quem se recorrer”, conforme se dispõe
no referido arto 169o e em parte se repisa no também aludido arto 171o,
cujo no 5 reza assim: ”O disposto neste artigo não prejudica o pre-
ceituado na lei respectiva quanto ao recurso para o Supremo Tribunal
Administrativo”.

Ora, paralelamente, o título dedicado ao processo de execução fiscal
tem, na sua parte final, uma subsecção, também subordinada à epígrafe
”Dos recursos de actos jurisdicionais”, cujo arto 356o acima se
transcreveu.

E nem nessa subsecção, constituída, como vimos, apenas por tal
arto 356o, nem na subsecção seguinte, constituída também por um
só artigo, o 357o - cujo texto é: ”Em tudo o que não estiver previsto
neste Código, aos recursos da presente secção aplicar-se-á, com as
necessárias adaptações, o regime estabelecido no Código de Processo
Civil para os recursos em processo de execução” - se abre a porta
a qualquer excepção à regra fixada no no 1 daquele arto 356o

De resto, a regra de as alegações do recurso deverem acompanhar
o requerimento da sua interposição é a que um avisado legislador
tende a adoptar quando considera primordial a celeridade do processo.
E à execução fiscal preside essa preocupação da celeridade, para tal
objectivo apontando várias normas divergentes das do processo de
execução comum, já de si também marcado pela mesma preocupação
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de celeridade, inclusivamente na matéria de recursos: salvo caso das
sentenças que conheçam do objecto da liquidação ou dos embargos
de executado e da que graduar os créditos, o recurso que caiba das
decisões em processo comum de execução é o de agravo (artos 922o

e 923o do CPC).
Acresce que o no 3 do arto 2o da Lei no 37/90, de 10 de Agosto

- lei de autorização ao governo para elaborar o CPT - impunha que
o regime dos recursos fosse alterado tendo em vista uma maior ce-
leridade processual.

Ora seria difícil de compreender que, apesar de norteado por tal
objectivo de celeridade, o legislador acabasse por conceder para ale-
gações no STA em todo e qualquer recurso interposto num processo
de execução fiscal - mesmo que de incidente pouco relevante se tra-
tasse -, um prazo de vinte dias, bem superior ao de oito dias que
o recorrente tem para minutar os agravos perante o STJ (artos 743o/1
e 760o/1 do CPC).

E mais incompreensível seria que, como sustenta este acórdão,
no recurso da decisão jurisdicional de qualquer incidente em processo
de execução fiscal - a subir ou não imediatamente - o legislador tivesse
previsto que, no caso de ele ser interposto para a 2a instância, o
juiz fosse sempre obrigado a rever a decisão sustentando-a ou re-
parando o agravo - assim se provocando uma primeira reapreciação
judicial antes das duas outras possíveis (na 2a instância e no STA) -
mas dispensasse essa reponderação pela 1a instância quando ele, quei-
mando etapas, fosse directamente endereçado à suprema jurisdição
tributária e o recorrente não quisesse logo alegar.

Votei, pois, no sentido de se manter a decisão de julgar deserto
o recurso por falta de alegações.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Agostinho Castro Martins.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição. Prescrição da obrigação tributária. Sucessão de pra-
zos: artos 27o do C.P.C.I. e 34o do C.P.T. Aplicação do
arto 279o, 1, do Cód. Civil.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O arto 34o do C.P.T. reduziu para 10 anos o prazo de
prescrição dos créditos tributários que, segundo o arto
27o do C.P.C.I., era de 20 anos.

2 — O campo de aplicação temporal destas normas é definido
no arto 297o, no 1, do Código Civil.

3 — Assim, o novo prazo de 10 anos só é aplicável às situações
jurídicas constituídas antes da entrada em vigor do C.P.T.
(1.VII.1991) se faltar mais tempo para a consumação
da prescrição, ou seja, se o velho prazo expirar em data
posterior a 1.VII.2001.
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RECURSO No 17.383 de que é recorrente a Fazenda Pública e re-
corrida Maria Cláudia Zuquete Pinto Elyseu e de que foi relator
o Exmo Sr. Conso Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformada com a sentença do 2o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa que julgou prescrita a obrigação tributária
e, em consequência, extinta a execução contra a oponente”, Maria
Claudina Zuquete Pinto Elyseu, recorre a Fazenda Pública, extraindo
da atinente alegação as seguintes conclusões:

1. A douta sentença recorrida é nula por nela faltar em absoluto
a especificação dos fundamentos de facto que conduziram à declaração
de prescrição da obrigação tributária;

2. Pelo que foi violado o artigo 142o, no 2, de C.P.T., gerando
nulidade de sentença, nos termos do artigo 144o do mesmo código;

3. Contudo, admitindo-se - por mera hipótese - que não enferma
de tal nulidade, a decisão deveria ter sido outra;

4. O âmbito do arto 2o do DL. no 154/91, de 23 de Abril, cir-
cunscreve-se às normas que tenham aplicação a processos, a normas
processuais, apenas, pois, ao declarar expressamente que as normas
do C.P.T. apenas se aplicam aos processos pendentes (e normas apli-
cáveis a processos são, por definição, apenas e só normas sobre pro-
cessos, normas processuais, já que as normas substantivas não são
normas reguladoras de processos), o legislador pretendeu excluir de
tal aplicação imediata as normas de direito material contidas naquele
Código, entre as quais se encontra o artigo 34o do C.P.T;

5. Em consequência, no tocante à aplicação no tempo das normas
de direito material constantes do novo Código, em especial, dos prazos
de prescrição, inexiste norma transitória específica (excepção para
a sisa e para o imposto sobre sucessões e de doações);

6. Assim, ao prazo do arto 34o, no 1, do C.P.T. deverá aplicar-se
o artigo 12o, no 1, do Código Civil;

7. Assim como as disposições de direito transitório gerais aplicáveis
a prazos, constantes do arto 297o, no 1, do Cód. Civil;

8. Pelo que não se completou, ainda, o prazo de prescrição da
obrigação tributária;

9. Ao não entender assim, a douta sentença recorrida violou o
artigo 34o do C.P.T. e os artigos 12o, no 1, e 297o, no 1, ambos do
Código Civil;

10. Em consequência, deverá ser revogada e substituída por outra
que conheça do pedido.

Em contra-alegação, a recorrida conclui:
a) A sentença contém os fundamentos de facto em que se baseou,

pelo que não se verifica a nulidade prevista no no 1 do arto 144o

do C.P.T.;
b) Perante a matéria de facto, verificou-se o decurso de prazo

jurisdicional da obrigação exequenda;
c) Além da prescrição, a sentença que ordenou a extinção da exe-

cução baseou-se, ainda, na ilegitimidade da executada, ora oponente,
sendo certo que este fundamento não foi sequer contrariado pela
recorrente;
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d) Termos em que a douta sentença deverá ser confirmada.
O Exmo PGA é de parecer que a obrigação tributária não está

prescrita, porque a regra do arto 279o do C. Civil vale também no
domínio de direito fiscal. Não obstante, a sentença recorrida deve
ser confirmada com o fundamento de que não se preenchem os re-
quisitos da reversão definidos no artigo 16o do C.P.C.I., então em
vigor. E assim conclui aquele Magistrado que o recurso não merece
provimento.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
A instância considerou provados os seguintes factos:
A) A execução 4473/78, que a Fazenda Pública move a GRAHAM

Indústria de Papel da Abelheira, S.A.R.L., e que corre termos no
Tribunal ”a quo”, destina-se à cobrança da Contribuição Industrial,
Grupo A, relativa aos exercícios de 1972 e 1973 e foi feita reverter
contra a oponente;

B) A oponente nunca exerceu quaisquer funções em nome e por
conta da executada;

C) Os autos de execução referida estiveram parados durante mais
de um ano, por facto não imputável à oponente, sendo que a soma
do tempo decorrido após esse período com o tempo que decorreu
até à autuação atinge mais de dez anos.

A primeira questão que a Rct. levanta é a da nulidade da sentença
”por nela faltar em absoluto a especificação dos fundamentos de facto
que conduziram à declaração de prescrição da obrigação tributária”.

Essencial à apreciação da excepção peremptória da prescrição é,
desde logo, a fixação do ano em que ocorreu o facto tributário (cfr.
artigos 27o, prémio, 2a parte, do C.P.C.I. e 34o, 2, do C.P.T.). Ora,
a alínea A) do probatório revela-nos que o imposto em causa se
refere aos exercícios de 1972 e de 1973.

Por outro lado, na alínea C) se alude aos lapsos de tempo con-
templados nos citados artigos 27o, § 1o, e 34o, 3. É certo que, em
vez de afirmar que ”os autos de execução referidos estiveram parados
durante mais de um ano (...)”, curial seria consignar-se que eles es-
tiveram parados entre as datas tal e tal. E que o tempo decorrido
até à autuação (em ...) foi X e que o transcorrido após o fim da
paragem do processo de execução (em ...) foi Y, sendo a soma de
ambos Z.

Sucede, porém, sempre se tem entendido que, para efeitos do artigo
668o, 1, h) do Código de Processo Civil e, bem assim, do artigo 144o

do Código de Processo Tributário, importa distinguir cuidadosamente
«a falta absoluta de motivação da motivação deficiente, medíocre
ou errada. O que a lei considera nulidade é a falta absoluta de mo-
tivação; a insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie di-
ferente, afecta o valor doutrinal da sentença, sujeita-a ao risco de
ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade» (cfr.
Ac. da Rel. de Lisboa de 17/I/1991, in C.J., XVI, tomo, pág. 122).

Como assim, não se perfila a arguida nulidade da sentença.
Passamos à outra questão colocada pela Rct: a do não decurso

do aplicável prazo prescricional da obrigação tributária.
Trata-se de questão conhecida, sobre a qual este Supremo proferiu

já numerosos e sucessivos arestos, assim dando azo à procuração de
uma corrente jurisprudencial constante e uniforme que aponta no
sentido de que a contagem do prazo de prescrição das obrigações
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tributárias, encurtado de 20 para 10 anos (artigos 27o do C.P.C.I.
e 34o do C.P.T.), se encontra submetida à regra contida no no 1
do artigo 297o do Código Civil.

É que se considerou, desde logo que, face ao silêncio da lei e
em caso de dúvida, se deve evitar a opção pela retroactividade da
lei nova, o que, de resto, está concorde com os princípios gerais de
aplicação das leis no tempo, consignados no artigo 12o do Código
Civil.

E face à inexistência de norma de direito transitório quanto ao
regime de prescrição bem se pode entender que, em direito público,
vale, também e em princípio, a regra contida no no 1 do artigo 297o

do Código Civil, embora este seja um diploma de direito privado.
De facto, o Estado, de acordo com uma visão coetânea, surge como

sujeito activo da relação jurídico-fiscal (no3 do artigo 214o da Cons-
tituição e arto 3o do Est. Trib. Ad. Fiscais), perante os sujeitos passivos
da mesma relação, o que tudo tem conduzido a uma igualização entre
credor tributário e credor privado e, logo, entre os sujeitos da relação
tributária.

Assim, não é de hoje possível confundir o credor tributário com
o soberano fiscal que cria as leis dos impostos, donde que se com-
preenda que os interesses daquele sejam acautelados nos termos pres-
critos pelo direito privado.

O novo prazo de dez anos é aplicável, sim, à concreta situação
em análise, mas conta-se a partir da entrada em vigor da lei nova
(1 de Julho de 1991) salvo se, segundo a lei antiga, faltar menos
tempo para que o mesmo se complete - citado artigo 297o, 1.

In casu, como se evidenciará a seguir, impõe-se a aplicação do
artigo 27o do C.P.C.I.

Segundo o seu § 1o, a prescrição tributária interrompe-se com a
instauração da execução fiscal. Mas, a interrupção cessa «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 (de um ano) com o que tiver decorrido até à data de au-
tuação». Assim, em tal hipótese, o facto que normalmente interrompe
a prescrição (v. arto 326o, 1 e 2, do Código Civil) limitar-se-á a
suspendê-la.

Ora, no caso vertente, tendo o início do prazo prescricional ocorrido
em 1.I.1973, um, e 1.I.1974, outro, havendo a execução sido instaurada
em 18 de Maio de 1978 e estado parada, por motivo não imputável
ao contribuinte, por mais de um ano, perfizeram-se os prazos pres-
cricionais de 20 anos em 1.I.1994 e 1.I.1995. E assim, óbvio é não
poder ter-se em conta, nos apontados termos, o prazo novo de dez
anos, que só expiraria em 2001.

Com o exposto, demonstrado fica não poder acolher-se a pretensão
da recorrente.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmando-se a sentença recorrida, conquanto com diversa funda-
mentação.

Sem custas.

Lisboa, 29/III/1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel — José de Je-
sus Costa — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, António
Mota Salgado.
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Acórdão de 2 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional fiscal. Contra-ordenação. Matéria de fac-
to. Competência do Tribunal.

Doutrina que dimana da decisão:

Se, no recurso interposto de decisão de 1a instância, o arguido
e recorrente, a quem se imputam diversas infracções, alega
que actuou de forma essencialmente homogénea e no quadro
de uma situação exterior que lhe diminui a culpa e tais
factos não constam da decisão recorrida, de concluir é que
o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, pelo
que o tribunal competente para conhecer do recurso é o
Tribunal Tributário de 2a Instância.

Recurso no 17 803. Recorrente: Rainha do Cávado — Confec-
ções, Lda; Recorrida: Fazenda Pública. Relator: EXMo. CONSo.
Dr. Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I — Rainha do Cávado-Confecções, Lda, nos autos devidamente
identificada, interpôs o presente recurso da sentença do senhor Juiz
do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Braga de 24.9.1993, a fls. 16,
que negou provimento ao recurso que a recorrente interpusera da
decisão da administração fiscal que lhe aplicou a coima de 900 000$00,
pela prática de seis infracções previstas e puníveis no arto 29o, no s 2
e 4 do RJIFNA, por não ter entregue nos cofres do Estado o IRS
retido aos seus colaboradores referente a dois períodos de 1991 e
a quatro de 1992.

A recorrente alegara, no recurso para a 1a instância, que se tratava
de uma infracção continuada, que a coima deveria ter sido fixada
no montante de 150 000$00, reduzida a 75 000$00, por ter requerido
o pagamento voluntário, nos termos do arto 25o do Código de Processo
Tributário, e que, a não ser assim entendido, violar-se-ia o disposto
no arto 18o, no 3, e o no 5 do arto 29o, ambos da Constituição.

A sentença, depois de estabelecer os factos que teve por relevantes,
considerou que se tratava de infracções autónomas e não de infracção
continuada, como resulta do arto 24o, no 6, do RJIFNA, que as coimas
estavam bem aplicadas e que não se vislumbra qualquer incons-
titucionalidade.

Inconformada, a recorrente mantém o seu ponto de vista inicial
concluindo as suas alegações com as seguintes alegações:

“1. A infracção a que se referem os autos deve ter-se por continuada,
dado que a actuação em causa da recorrente se estende de forma
seguida, no período que vai do 3o trimestre de 1991 ao mês de De-
zembro de 1992, representando a realização plúrima do mesmo tipo
de infracção, executada por forma essencialmente homogénea e no
quadro de uma mesma situação exterior que diminui consideravel-
mente a culpa da recorrente — conf. no 2, arto 4o, Dec.-Lei no 20-A/90,
arto 32o, Dec.-Lei no 433/82, e no 2, arto30o, C. Penal;
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2. Só é possível formular um único juízo de censura, sendo o preceito
violado sempre o mesmo, existindo uma sequência temporal evidente
entre todas as faltas que a recorrente praticou — conf. arto 92o, Cód.
IRS e no 2, arto 30o, Cód. Penal;

3. A aplicação analógica por que optou o M.mo Juiz “a quo” é
proibida pela Lei e não tem, s.m.o, justificação, quer porque a norma
a que recorreu é suposta aplicar especialmente a crimes fiscais, e,
face à contra-ordenação em causa nos autos, não pode buscar-se uma
previsão de punição de factos mais graves que não se harmonizam
com a própria definição de contra-ordenação — conf. no 6 e no 1,
arto 24o, R.J.I.F.N.A., no 3, arto 1o, C. Penal e no 4, arto 29o da
Constituição;

4. Entende-se inconstitucional o disposto no no 4 do arto 4o do
R.J.I.F.N.A., dado que estabelece uma desigualdade entre o contri-
buinte no geral e a pessoa colectiva ou entidade fiscalmente equi-
parada, baseando tal diferenciação na situação ou condição da se-
gunda, o que é ofensivo dos princípios da igualdade e a universalidade,
que asseguram o gozo dos direitos por todos e a proibição de dis-
criminações — conf. arto 13o e 12o da Lei Fundamental;

5. Violou o Meretissímo Juiz “a quo”, por errada interpretação
e aplicação, os dispositivos legais que se vieram de mencionar”.

Contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando o acerto da decisão
recorrida.

O Ex.mo Magistrado do Mo Po emitiu parecer de que o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito, porquanto a recorrente
alega que a sua actividade contra-ordenacional foi executada por for-
ma essencialmente homogénea e no quadro de uma mesma situação
exterior que lhe diminuiu a culpa, através dos quais conclui que se
trata de uma infracção continuada, e que tais factos não constam
da decisão recorrida, pelo que o tribunal competente para o recurso
é o Tribunal Tribunal de 2a Instância.

Colhidos os vistos legais dos adjuntos, cumpre decidir.
II — 1 — São os seguintes os factos que a sentença recorrida con-

siderou provados:
“1 — Em 11.2.93, a recorrente apresentou um requerimento de

que se vê uma fotocópia a fls. 5;
2 — Na sequência dele, foi condenada como se vê a fls. 9”.
2 — Ora, flui do exposto que o objecto do recurso consiste em

saber se a recorrente cometeu uma infracção continuada ou diversas
infracções e se a coima foi bem aplicada.

Contudo, há que apreciar previamente a questão suscitada pelo
Ex.mo Magistrado do Mo Po, pois que dela depende a competência
do tribunal.

Na verdade, dispõe o arto 32o, no 1, alínea b), do ETAF que compete
à Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância com exclusivo fundamento em matéria de
direito.

Por sua vez, resulta do arto 41o, no 1, alínea a), do mesmo diploma
que tais recursos são da competência do Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância se neles se discutir matéria de facto.

Vejamos, pois, o âmbito do recurso.
III — Ora, pode dizer-se com segurança que o Ex.mo Magistrado

do Mo Po tem razão.
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Na verdade, a recorrente alega que actuou de forma seguida no
período que vai do 3o trimestre de 1991 a Dezembro de 1992, res-
presentando a realização plúrima do mesmo tipo de infracção, exe-
cutada por forma essencialmente homogénea e no quadro de uma
mesma situação exterior que diminui consideravelmente a sua culpa.
Daí extrai a recorrente a conclusão de que se verifica uma infracção
continuada.

Ora, tais factos não constam da decisão recorrida.
Sendo assim, é óbvio que o tribunal competente é o Tribunal de

2a Instância e não este STA.
Termos em que, e tendo presente o disposto no no 3 do arto 47o

do Código de Processo Tributário, se acorda em declarar esta Secção
de Contencioso Tributário incompetente, em razão da hierarquia,
para conhecer do recurso, declarando para tal competente o Tribunal
Tributário de 2a Instância.

Custas pela recorrente, com taxa de 15.000$00 de taxa de justiça
e quarenta por cento de procuradoria.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — José de Jesus Costa (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Processo. Matéria de facto. Competência do STA. Incompe-
tência em razão da hierarquia. Âmbito do recurso.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — Este Supremo Tribunal - Secção de Contencioso Tribu-
tário - nos recursos interpostos de decisões proferidas nos
tribunais tributários de 1a instância - recursos per
saltum - só conhece matéria de direito.

2 — Tal competência cabe ao Tribunal Tributário de 2a

Instância.
3 — A questão da incompetência absoluta - em razão da hie-

rarquia - do tribunal para um recurso é de conhecimento
oficioso e prioritário e a sua procedência prejudica a apre-
ciação de qualquer outra.

Recurso n.o 18.078 em que são recorrente ECCE-Estabelecimentos
de Comissões, Consignações e Empreendimentos, Lda e recorrida
a Fazenda Pública. Relator, o Exmo Sr. Conso Dr. Rodrigues Pardal.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

ECCE - Estabelecimentos de Comissões, Consignações e Empreen-
dimentos, Lda, cf 500089388, com sede na Avenida João Crisóstomo,
32, 1o Dto Lisboa, veio impugnar a liquidação adicional da contribuição
industrial, Grupo A, do exercício de 1988, do montante de
8.286.380$00 e dos juros compensatórios de 3.165.625$00, nos termos
e com os fundamentos seguintes:

- Inexistência de factos tributários;
- Errónea qualificação e quantificação de valores tributáveis;
- Inexistência ou vício de fundamentação legalmente exigida;
- Ilegalidade na liquidação dos juros compensatórios.
O digno representante da Fazenda Pública, na sua resposta, ma-

nifesta-se pela improcedência da impugnação.
O digno representante do Ministério Público é de parecer que

a impugnação deve ser julgada improcedente.
A Ma Juíza do Tribunal Tributário de 1a instância de Lisboa

- 1o Juízo - julgou a impugnação improcedente por a petição da im-
pugnação ser apresentada fora de prazo - 24.9.91 - quando a abertura
do cofre teve lugar em 19.6.91, pelo que os 90 dias foram excedidos,
nos termos do art. 279 do Cod. Civ.

A recorrente (R) não se conformando com o decidido, interpôs
recurso para este Supremo Tribunal, formulando as conclusões
seguintes:

A) Dado tratar-se de uma liquidação adicional de contribuição
industrial e uma vez não efectuada a cobrança eventual, a cobrança
virtual só poderia operar-se a partir do mês imediato ao do débito
ao tesoureiro ou seja a partir de 1.07.91, dado que tal débito se fez
em 19.06.91.

B) Assim sendo, tendo-se a abertura do cofre operado em 1.07.91,
o prazo para apresentar a aludida impugnação iniciar-se-ia apenas
em 2.07.91 e terminaria tão-somente em 29.09.91.

C) Dado que a impugnação cuja apresentação é objecto deste re-
curso foi entregue na Repartição de Finanças competente em 24.09.91,
não restarão dúvidas da sua tempestividade.

D) Violou a sentença recorrida o art. 89 do CPCI, aplicado por
força do art. 7 do DL 154/91, de 23.4.

A digna representante da Fazenda Pública entende que há diver-
gência de facto no que concerne à abertura do cofre: a sentença
recorrida dá como provado que teve lugar em 19.6.91 e a R alega
que teve lugar em 1.07.91, pelo que a Secção de Contencioso Tributário
do STA é incompetente em razão da hierarquia para conhecer do
recurso.

O distinto magistrado do Ministério Público é de parecer que o
recurso não versa exclusivamente matéria de direito, pelo que este
Supremo Tribunal é incompetente em razão da hierarquia para o
conhecimento do recurso (arts. 32, no1, alínea h), e 41, no1, alínea
a) do ETAF e 167 do CPT).

Ouvidas as partes, só a digna representante da Fazenda Pública
veio dizer que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito,
como aliás já referira nas contra-alegações.

Colhidos os vistos legais, urge decidir.
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1) A sentença recorrida deu como provada o seguinte:
a) A impugnação estava sujeita ao regime geral de tributação pelo

Grupo A da Contribuição Industrial com taxas progressivas e en-
quadrada no regime normal mensal do IVA ver Relatório da DSFT
a fls. 20;

b) A impugnante apresentou a declaração m/2 de contribuição in-
dustrial, com referência ao exercício de 1988, em 29.7.89, tendo apu-
rado um prejuízo fiscal obtido por redução ao lucro tributável de
2.604.880$00, atento o disposto no art. 43 do CCI (corpo) - v. fls.
13 a 16;

c) Em face do exame à escrita da impugnante efectuada pela DSFTE
da DGCI, cujo relatório se encontra junto aos autos - fls. 18 a 50,
e cujo teor se dá aqui por reproduzido inteiramente, foram efectuadas
as correcções (a acrescer e a deduzir) constante ao Mapa de Apu-
ramento M/27-G, no montante global de 22.864.501$00, pelo que o
lucro tributável declarado passou de 2.604.880$ para 25.469.381$ v.
fls. 17;

d) O facto referido na alínea c) originou a liquidação ora impugnada;
e) A impugnante foi notificada em 10.04.91, nos termos do art.

102, §1, do CCI, para, no prazo de 15 dias, a contar do aviso de
recepção, pagar, eventualmente, na Tesouraria da Fazenda Pública,
a importância relativa à liquidação impugnada;

f) Pois foi notificada de, caso o não fizesse, proceder-se-ia à cobrança
virtual cujo pagamento deveria ser efectuado no mês seguinte ao
términus do prazo supra-referido, sem prejuízo do direito de recla-
mação e impugnação estabelecido no CPCI - v. fls. 62, 63, cópia
do aviso de recepção junto aos autos a fls. 64 e informação de fls.
359;

g) Não tendo sido paga eventualmente aquela importância, pro-
cedeu a repartição de finanças à sua cobrança virtual, tendo a mesmas
sido debitada através do conhecimento no 263 - v. informação de
fls. 359;

h) A abertura do cofre ocorreu em 19.6.91 - cfr. informação de
fls. 359;

i) A petição inicial deu entrada em 24.9.91.
Perante esta matéria de facto, a Ma Juíza recorrida julgou a im-

pugnação improcedente, por intempestividade, por ter sido apresen-
tada em 24.9.91 e a abertura do cofre ter tido lugar em 16.6.91.

A R veio dizer nas alegações de recurso que a abertura do cofre
teve lugar em 1.07.91, por isso, a impugnação é tempestiva.

Tanto a digna representante da Fazenda Pública como o distinto
representante do Ministério Público entendeu que o recurso não versa
exclusivamente matéria de direito, pelo que esta Secção de Conten-
cioso Tributário do STA é incompetente em razão da hierarquia para
o conhecimento do recurso.

2. Há que apreciar prioritariamente a competência deste Supremo
Tribunal, em razão da hierarquia.

Esta questão de incompetência absoluta deste Supremo Tribunal
para conhecer do recurso interposto é de conhecimento o ofício e
tem carácter prioritário e, a proceder, fica prejudicado o conhecimento
de qualquer outra (arts. 3 da LPTA, 101 e segs. do CPC e 45 do
CPT).

O recurso em questão foi interposto de uma sentença proferida
pelo tribunal tributário de 1a instância - recurso per saltum - para
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este Supremo Tribunal, o qual só pode conhecer de matéria de direito
(arts. 21, no4, 32, no1, alínea b), do ETAF e 167 do CPT) e que
a Fazenda Pública quer o Ministério Público entendem que o men-
cionado recurso não versa exclusivamente matéria de direito.

Com efeito, a R nas suas alegações e respectiva conclusões sustenta
que, além do mais, que o débito ao tesoureiro teve lugar em 19.6.91,
o que consta da certidão que juntou a fls. 406, e que a abertura
do cofre teve lugar no dia 1.07.91.

Por seu lado, a sentença recorrida deu como provado que a abertura
do cofre ocorrem em 19.6.91 (v. supra no1, alínea g).

Daqui resulta haver uma divergência entre a matéria de facto fixada
pela sentença recorrida e a factualidade alegada pela R nas suas
alegações e conclusões - ou seja quando se verificou a abertura do
cofre da contribuição industrial, Grupo A, impugnada - ver conclusões
A) e B) acima transcritas.

Há, pois, que apreciar em que data se verificou a abertura do
cofre do imposto impugnado o que constitui matéria de facto.

Assim, este recurso, directamente interposto do Tribunal Tributário
de 1a instância, não se restringe a matéria de direito, pelo que, para
dele conhecer carece de competência esta Secção de Contencioso
Tributário do STA, a qual cabe ao Tributário de 2a Instância (arts.
21, no4, e 32, no1, alínea b), e 41, no1, alínea a), do ETAF e 47
nos 2 e 3 e 167 do CPT).

3. Em face do exposto, a questão prévia suscitada tinha razão de
ser pelo que o recurso deve ser apreciado pelo Tribunal Tributário
de 2a Instância (art. 47, no3, do CPT).

Nestes termos, acordam em declarar esta Secção de Contencioso
Tributário do STA incompetente em razão da hierarquia, sem embargo
de dar-se cumprimento ao art. 4 da LPTA para a remessa do processo
ao Tribunal Tributário de 2a Instância (art. 47, nos 2 e 3, do CPT).

São devidas custas, fixando-se a taxa de justiça em vinte mil escudos
e a procuradoria em quarenta (40%) por cento.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Responsabilidade dos administradores e ge-
rentes. Sucessão. Reversão. Artos 13o e 239o do CPT.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A responsabilidade subsidiária dos administradores ou
gerentes de empresas ou sociedades de responsabilidade
limitada transmite-se aos seus sucessores mortis causa,
nos termos gerais de direito, máxime artos 2024o, 2025o

e 2068o, todos do Código Civil.
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II — A reversão da execução contra eles não se funda, por
isso, no arto 239o do CPT, mas naquelas normas de direito
civil.

III — No arto 239o do CPT funda-se a reversão contra o de
cujus, cuja posição jurídica é assumida pelos sucessores.

Recurso n.o 18 174. Recorrente: Ana Eduarda Ferreira Gonçalves
Pereira Abrantes Amaral; Recorrida: Fazenda Pública. Relator:
EXMo CONSo Dr. Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I - Ana Eduarda Ferreira Gonçalves Pereira Abrantes Amaral, nos
autos devidamente identificada, interpôs o presente recurso da sen-
tença de 9.11.1993 do senhor Juiz do 7o Juízo do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Lisboa que julgou improcedente a oposição pela
ora recorrente deduzida contra a execução fiscal instaurada contra
a sociedade comercial “Estores e Plásticos Rexal Ideal, Lda”, para
cobrança coerciva de dívida de Contribuição Industrial, Grupo A,
relativa ao exercício de 1974, e que contra a ora recorrente reverteu,
na qualidade de herdeira do responsável subsidiário sócio-gerente
da dita sociedade Horácio Gil Gonçalves Pereira, entretanto falecido.

A recorrente alegara na oposição a sua ilegitimidade para a exe-
cução, pois seu pai nunca exerceu, de facto, a gerência da dita so-
ciedade, não tendo sido por culpa sua que o património da sociedade
se tornou insuficiente para a satisfação da dívida exequenda, não
infringiu quaisquer disposições legais destinadas a garantir patrimo-
nialmente o credor, que de há muito estava de relações cortadas
com seu pai, pelo que a presunção de culpa emanada do arto 13o

do Código de Processo Tributário (daqui em diante abreviadamente
CPT) se encontra ilidida, que não existe norma legal que permita
a reversão de herdeiros dos devedores subsidiários e que nunca aceitou
a herança de seu nem integrou no seu património qualquer bem da
dita herança.

A sentença, depois de estabelecer os factos que teve por relevantes,
considerou, em resumo, que o pai da recorrente foi gerente de direito
da citada sociedade e que se presume que o foi de facto, uma vez
que a recorrente não ilidira essa circunstância, pelo que ele era parte
legítima na execução, e que por isso a recorrente também é parte
legítima, à luz da ratio do arto 239o do CPT.

A recorrente discorda deste entendimento e formula as seguintes
conclusões das suas alegações:

“1. A presunção de culpa do gestor de uma sociedade de respon-
sabilidade limitada estabelecida no arto 13o do CPT não se transmite
aos herdeiros;

2. Esse mesmo artigo, quando comparado com o estabelecido no
arto 242o do Código Civil, contém uma regra excepcional e, por tal
razão, não permite ser aplicado analogicamente;

3. O arto 239o do CPT traduz fielmente o pensamento do legislador
e, por essa razão, não permite uma interpretação extensiva;

4. O mesmo arto 239o, ao falar em sucessão numa dívida, abrange
apenas, no tocante a pessoas singulares, os herdeiros do devedor ori-
ginário e não os de qualquer outro devedor;

5. A sentença recorrida, ao decidir como decidiu, não atendendo
às conclusões que antecedem, violou o disposto nos artos 13o e 239o
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do CPT, bem como o disposto nos artos 9o e 11o do Código Civil,
pelo que deve ser revogada e substituída por outra em que se considere
a aqui recorrente parte ilegítima na execução que contra si reverteu”.

Sem contra-alegações, subiram os autos a este STA, onde o Ex.mo

Magistrado do Mo Po emitiu o parecer de que, por um lado, à res-
ponsabilidade subsidiária dos gerentes, no caso vertente, se aplica
o regime do arto 16o do Código de Processo das Contribuições e
Impostos (daqui em diante abreviadamente CPCI) e não o do arto 13o

do CPT, porque de carácter material, sem embargo de a letra do
arto 2o, no 1, do Dl no 154/91, de 23 de Abril, apontar para a apli-
cabilidade imediata daquele arto13 o, sob pena de inconstituciona-
lidade orgânica do citado arto 2o, por violação da Lei de autorização
legislativa, e por outro, que a reversão não é possível por não prevista
nem nos artos 146o e 151o do CPCI nem nos artos 239o e 241o do
CPT.

Colhidos os vistos dos adjuntos, cumpre decidir.
II - 1 - A sentença recorrida considerou provados os seguintes

factos, que não foram postos em causa:
“a) A dívida exequenda provém de Contribuição Industrial do Gru-

po A referente ao exercício de 1974 e cujo prazo de cobrança voluntária
terminou em 30.10.1975, no montante de 228 585$00, tendo a execução
em apenso sido pela Fazenda Pública movida contra a sociedade exe-
cutada e mandada reverter contra a oponente na sua qualidade de
herdeira do sócio-gerente daquela sociedade, Horácio Gil Gonçalves
Pereira;

b) Por falta de bens penhoráveis da referida sociedade executada
é que a execução foi mandada reverter contra a ora oponente nos
sobretidos termos;

c) A oponente nunca foi gerente da sociedade executada, nem
nunca lhe foi dado conhecimento de qualquer assunto relativo à
mesma;

d) As relações entre a oponente e a sua família restrita (pai, mãe
e irmão) praticamente cessaram após o seu casamento acontecido
em 30.12.1971, reduzindo-se a raras visitas normalmente na quadra
natalícia;

e) A oponente, após o falecimento dos pais, nada recebeu da he-
rança nem desta obteve qualquer benefício pois até os seus objectos
de uso pessoal que tinha em casa dos pais lá permaneceram;

f) O óbito do sócio-gerente da sociedade executada Horácio Gil
Gonçalves Pereira ocorreu em 11.12.1983 (vide fls. 24 e ss dos autos
principais);

g) Tendo as diligências tendentes à sua citação como revertido
nestes autos sido efectuadas em 25.06.1992, como se vê ainda de
fls. 24 e ss do processo executivo;

h) A oponente foi citada ainda nos termos do art. 241o do CPT
em 23.07.1992, como se alcança de fls. 35 vo dos autos de execução
em apenso».

2 — Flui do exposto que a questão que se coloca é a de saber
se a execução pode reverter contra herdeiro de um sócio-gerente
de uma sociedade comercial de responsabilidade limitada, responsável
subsidiário por dívidas fiscais desta. Em concreto: a questão de saber
se a execução contra a sociedade podia ter revertido contra a re-
corrente, por ser herdeira de um simples responsável subsidiário.
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A sentença recorrida considerou que o regime de responsabilidade
dos gerentes aplicável é o previsto no art. 13o do CPT, tese que
a recorrente aceita. O Ex.mo Magistrado do M.o Po sustenta que o
regime aplicável é do art. 16o do CPCI, não obstante o preceituado
no arto2o, no 1, do DL no 154/91, de 23 de Abril, que aprovou o
CPT, preceito que deve ser interpretado restritivamente, em termos
de se aplicar somente a normas de natureza adjectiva, sob pena de
inconstitucionalidade orgânica por violação da Lei de autorização con-
ferida ao Governo para emitir o CPT.

Contudo, tal questão não faz parte do objecto do recurso, uma
vez que, repete-se, a recorrente está de acordo com o decidido nessa
parte, sendo certo, aliás que, no caso sub judice, a presunção de
culpa do administrador ou gerente de empresas ou sociedades de
responsabilidade limitada no não pagamento de dívidas fiscais desta
tanto se verifica à luz do arto 13o do CPT como arto 16o do CPCI.
E do que se trata não é de apreciar se essa presunção foi ou não
ilidida, mas sim a de saber se a execução pode reverter contra o
sucessor do responsável subsidiário, responsabilidade esta que foi apu-
rada no processo e não vem discutida. Pela mesma razão não tem
interesse discutir a aplicabilidade ou não ao caso vertente do regime
do DL no 68/87, de 9 de Fevereiro.

Daí que também não apresente interesse apreciar a questão de
saber o sentido e alcance do no 1 do arto 2o do DL no 154/91, de
23 de Abril. Ou seja, a de saber se tal preceito, ao prescrever a
imediata aplicação do CPT às execuções pendentes, se refere a todas
as normas ou apenas às normas de natureza processual — cfr. sobre
esta questão nomeadamente o ac. do Pleno desta Secção de 13.7.1994,
no recurso no 13 083.

Vejamos, pois.
III — 1 — O arto 55o do Código de Processo Civil consagra a regra

geral de legitimidade das partes no processo executivo, segundo a
qual pode promover a execução quem no título figurar como credor
e ser executado quem nele figurar como devedor.

E o art.o 56o do mesmo diploma prevê um desvio desta regra em
caso de sucessão, admitindo que a execução corra contra os herdeiros
do executado, os quais serão habilitados no próprio processo de
execução.

Trata-se claramente de regras de natureza processual, relativas,
como se disse, à legitimidade das partes na execução.

E esta tem por base um título executivo, título esse que estabelece
a responsabilidade da pessoa que nele figura como devedora, à luz
de normas de carácter material, nomeadamente o Código Civil.

2 — O CPCI acolheu esta regra e este desvio no arto 146o, mas
com um importante acrescentamento: é que na, execução fiscal, ad-
mite-se a figura da reversão da execução contra os responsáveis so-
lidários ou subsidiários.

Na verdade, o citado preceito rezava nos seguintes termos:
”A execução pode ser instaurada contra a pessoa que no título

executivo figurar como originário devedor ou seu sucessor e poderá
reverter, na falta de bens penhoráveis, contra os responsáveis solidários
ou subsidiários pelo pagamento da quantia exequenda”.

Pressuposto da reversão era, pois, a falta de bens penhoráveis no
património do originário devedor ou na dos seus sucessores (em re-
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lação a estes, anote-se que a sua responsabilidade estava limitada
aos bens da herança, como decorria do preceituado no art.o 151o

do CPCI).
Por sua vez, a responsabilidade subsidiária estava prevista no

arto 16o do CPCI, preceito que era do seguinte teor:
«Por todas as contribuições, impostos, multas e quaisquer outra

dívidas ao Estado, que forem liquidadas ou impostas a empresas ou
sociedades de responsabilidade limitada, são pessoal e solidariamente
responsáveis, pelo período da sua gerência, os respectivos adminis-
tradores ou gerentes e ainda os membros do conselho fiscal nas so-
ciedades em que o houver, se este expressamente sancionou o acto
de que deriva a responsabilidade”.

Do exposto resulta, assim, que a execução fiscal devia ser instaurada
contra a pessoa que figurasse no título como devedora originária,
podendo correr também contra os seus herdeiros, tal como sucede
na execução comum. Mas podia ainda reverter contra os responsáveis
solidários ou subsidiários, na falta de bens penhoráveis no património
do devedor originário ou seus sucessores.

Este arto 146o do CPCI, entretanto revogado, foi a fonte do arto 239o

do CPT, preceito que dispõe nos seguintes termos:
”1 — Podem ser executados no processo de execução fiscal os de-

vedores originários e seus sucessores dos impostos e demais dívidas
referidas no artigos 233o

2 — O chamamento à execução dos responsáveis subsidiários de-
pende da verificação de qualquer das seguintes circunstâncias:

a) Inexistência de bens penhoráveis do devedor e seus sucessores;
b) Insuficiência do património do devedor para a satisfação da

dívida exequenda e acrescido».
3 — Ora, como se vê de transcrição acima feita, o regime do

arto 239o do CPT é o mesmo do seu antecedente arto 146o do CPCI,
pese embora algumas diferenças de redacção. A diferença essencial
de regime entre ambos radica nos pressupostos da reversão que, se-
gundo o arto 146o era, como se viu, a falta de bens penhoráveis e,
após o art.o146o era, como se viu, a falta de bens penhoráveis e,
após o arto 239o do CPT passou a ser a «inexistência de bens pe-
nhoráveis do devedor e seus sucessores» ou a «insuficiência do pa-
trimónio do devedor para a satisfação da dívida exequenda e
acrescido».

4 — Do exposto decorre que a possibilidade de reversão da exe-
cução contra os responsáveis, para além da uma especialidade da
execução fiscal em relação à execução comum, constituía um me-
canismo de natureza processual tendente a efectivar no próprio pro-
cesso executivo a responsabilidade solidária e subsidiária dos admi-
nistradores ou gerentes, responsabilidade essa que tinha e tem assento
nas normas de natureza material do arto 16o do arto 13o atrás citados.

Discutível, entretanto, é a questão de saber se os pressupostos da
reversão estabelecidos nos citados artos 146o e 13o são de natureza
processual ou material. Cremos, contudo, que não tem interesse ana-
lisar a questão, por razões que adiante serão expostas.

5 — Posto isto, importa agora acentuar que a eventual responsa-
bilidade 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
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do autor da herança e pelas forças desta — cfr. especialmente os
artos 2024o, 2025o e 2068o, todos do Código Civil —, seja no arto 16o

do CPCI ou no arto 13o do CPT — normas essas que, como vimos,
regulam a responsbilidade solidária e subsidiária dos administradores
ou gerentes —, seja ainda nos próprios artos 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.

6 — Ora, não sofre dúvida de que os sucessores dos responsáveis
são responsáveis pela satisfação das dívidas em que estes se tenham
constituído.

Na verdade, preceitua o arto 2024o do Código Civil que se diz
sucessão o chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das
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 arto 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 as-
sinalado: a responsabilidade dos sucessores existe intra vires here-
ditatis. Isto é, os sucessores não respondem para além das forças
da herança.

7 — E esta regra geral de direito sucessório não de mostra afastada
ou prejudicada por qualquer modo em direito fiscal. Não existe ne-
nhuma norma que permita apoiar a ideia de que em direito fiscal
os sucessores não respondem pelas dívidas do de cujus.

É certo que o arto 16o do CPCI e o arto 13o do CPT apenas prevêem
a responsabilidade solidária e subsidiária dos administradores e ge-
rentes das empresas ou sociedades de responsabilidade limitada, re-
gulando 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 fun-
damental de direito sucessório português e nada poderia justificar
que acontecesse em direito fiscal, atenta até a não menor premência
da necessidade de cobrança de créditos fiscais em relação a quaisquer
outros.

8 — Sendo assim, logo se vê que não tem qualquer interesse analisar
a questão de saber se os pressupostos da reversão previstos no arto 146o

do CPCI e no arto 239o do CPT são de natureza material ou processual.
Qualquer que seja a sua natureza, a verdade é que tais normas

se destinam a estabelecer a responsabilidade solidária ou subsidiária
dos administradores e gerentes e os termos em que ela se apura
no processo de execução fiscal, e não a responsabilidade dos seus
sucessores. Estes ficam colocados precisamente na situação jurídica
em que se encontrava o de cujus à data da abertura da herança,
justamente por força das acima referidas normas de direito sucessório.

Daí que se compreenda que o arto 16o do CPCI e o arto 239o

do CPT não façam qualquer alusão à responsabilidade dos sucessores
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dos responsáveis solidários ou subsidiários, uma vez que o objectivo
de tais normas foi o de estabelecer um mecanismo particular da exe-
cução fiscal em relação à execução comum — a possibilidade de re-
versão da execução em relação aos devedores solidários ou subsi-
diários. Se não fora essa possibilidade, o credor tributário teria que
obter previamente um título executivo contra os responsáveis soli-
dários ou subsidiários. A reversão constitui a abertura de um excerto
de natureza declaratória no processo de execução, com vista pre-
cisamente 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 respon-
sabilidade 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 especificação quer no CPCI quer
no CPT.

Já se compreende que o legislador tenha previsto regras particulares
sobre o apuramento da quota parte de responsabilidade dos sucessores
no arto 151o do CPCI e no arto 241o do CPT.

9 — 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 arto 13o

do CPT (ou no arto 16o do CPCI) ao seu sucessor nem de interpretar
extensivamente o arto 239o do CPT (ou o correspondente arto 146o

do CPCI), mas antes de se concluir que a responsabilidade do sucessor
deriva da de cujas, na qualidade de responsável subsidiário da so-
ciedade de que foi gerente. Ou seja, trata-se de concluir que a re-
corrente, não por força do citado arto 239o do CPT mas antes pelas
regras gerais de direito sucessório, está colocada precisamente na
posição jurídica de seu pai, situação esta apurada à luz do arto 13o

do CPT, tal como se definiu na sentença, nesta parte sem reacção.
No mesmo sentido decidiram os acs. desta Secção de 21.12.1994,

no rec. no 18 465, e de 18.1.1995, no rec. no 18 803.
Pelo exposto, a sentença merece ser confirmada, posto que por

diverso fundamento.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — José Jesus Costa — Francisco Ro-
drigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Nulidades de sentença. Omissão de pronúncia. Questão sub-
metida pela parte à apreciação do juiz.
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Doutrina que dimana da decisão:

Sendo a nulidade de sentença, consistente em omissão de pro-
núncia, o correlato do dever de resolução de todas as ques-
tões submetidas pelas partes à apreciação do tribunal, tal
nulidade não procede se este silencia referências da petição
que não integram a pretensão material ou processual de-
duzida na impugnação.

Recurso n.o 18 219. Recorrente: Sociedade de Exploração Agrícola
Jorge Gatoeiro, Ld.a; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: EXMo.
CONSo. Dr. Ernâni Figueiredo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Inconformada com a sentença do TT1.a instância de Coimbra que
lhe julgou improcedente a impugnação que havia deduzido contra
as determinações da matéria colectável e liquidação da contribuição
industrial, imposto extraordinário sobre lucros e juros compensatórios,
que com base nelas se efectuaram e impugnadas em parte, respec-
tivamente nas quantias totais de 6 037 862$00, 1 107 239$00 e
2 989 033$00, referentes ao exercício de 1986, 1987 e 1988, veio a
impugnante Sociedade de Exploração Agrícola Jorge & Gatoeira, Ld.a,
recorrer, concluindo a sustentar que:

- Tendo sido alegado que a Rte exerce a actividade de agricultura
e tendo a sentença recorrida dado como provado este facto, e tendo
também sido alegado na impugnação que a Rte, dada a actividade
que exerce devia estar sujeita a imposto sobre a indústria agrícola
e não a contribuição industrial, foi posta em causa a tributação em
contribuição industrial;

- a tributação em contribuição industrial, em vez de em imposto
sobre a indústria agrícola, teria violado os arts. 1.o do CCIndustrial
e o art. 315.o do CISIAgrícola.

- a sentença recorrida, não se tendo pronunciado sobre essa questão
prévia da sujeição a imposto, importante para se saber a que imposto
estariam os rendimentos da Rte sujeitos, violou o que dispõe a al. d)
do art. 668.o do CPC, pelo que é nula e, como tal deve ser julgada.

A Representante da F.a P.a contra-alegou, sustentando que a dita
“questão prévia” não é pertinente à argumentação da Rte, antes apa-
recendo na petição como referência deslocada e inconsequente, pois
toda a argumentação do petitório contesta as correcções efectuadas
pela Administração, que deveria ter prosseguido no recurso para que
este tivesse objecto.

E lembra que deveria ter sido outra a via traçada pela Rte, o
recurso hierárquico para o Ministro das Finanças, seguido de recurso
directo para o STA.

O EPGAdjunto é de parecer que o recurso merece provimento
na sede da arguida nulidade.

Cumpre apreciar.
O recurso tem como exclusivo fundamento a nulidade de sentença,

prevista na primeira parte da al.d) do art. 668o do CPCivil, pelo que
o seu conhecimento prescinde da enumeração dos factos que jus-
tificaram a decisão recorrida.

A Rte arguiu a dita nulidade, fundada na não pronúncia judicial
sobre a questão introduzida na petição (arts. 10o e 11o), sendo que
no primeiro daqueles artigos invocou ter como “actividade a produção
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agrícola própria que efectivamente exerce, bem como a venda de
sementes e adubos e a prestação de serviços agrícolas”, enquanto
no segundo afirma que “deveria estar sujeita a imposto sobre a in-
dústria agrícola e não a contribuição industrial, nos termos do que
dispunha o art. 315o do Código da Contribuição Industrial, na redacção
do DL 5/87, de 6 de Janeiro”.

Entendido o vício de limite da sentença, constituído pela omissão
de pronúncia, como o correlato da norma que impõe ao tribunal
o dever de resolver todas as questões submetidas pelas partes à sua
preciação, que não resultarem prejudicadas pela solução dada a outras
(art. 660o/2, 1a parte) cumpre decidir se as referidas afirmações da
parte envolveram, na economia da petição, uma causa de pedir au-
tónoma e relevante, isto, perante um longo articulado, de 84 números,
que contestou, no mais as correcções efectuadas pela Administração
ao lucro tributável declarado e terminou por um pedido de anulação
das determinações da matéria colectável e das consequentes liqui-
dações, e de restituição destas, se pagas, e dos juros a favor do
contribuinte.

É sobre um contexto assim que se procede à sua interpretação,
tendo por guia o critério transportado dos arts. 236o e ss do CCivil,
aplicáveis aos negócios jurídicos, e o doutrinado em torno da ineptidão
da petição inicial, nomeadamente no que respeita à verificação da
existência de um nexo lógico entre causa de pedir e pedido (A. dos
Reis, Com. 3o/381).

Que valoriza um sentido dedutível pela normalidade do declara-
tário, não privilegiante da pretensão da Ite de se fazer prevalecer
da não sujeição ao imposto liquidado, em alternativa à sujeição ao
imposto s/ a indústria agrícola, porquanto as aludidas referências não
significariam mais do que a expressão de uma franqueza, dita la-
teralmente às questões suscitadas, e logo abandonada para a elas
retornar.

Inseridas embora no contexto petitório, as ditas referências seriam
marginais à pretensão material deduzida, constituindo um desabafo,
implicado, aliás, no seu próprio texto, na expressão “na nossa óptica”,
com que se inicia o art. 11o.

Como tal, não constituindo questão suscitada pela parte, sobre a
qual o juiz se tivesse de pronunciar.

Assim, sem que o respectivo dever lhe assista, o seu silêncio não
fundamenta a arguida invocação de omissão de pronúncia e a cor-
relativa nulidade.

Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 50 %.

95-3-29. — Ernâni Marques da Silva Figueiredo (Relator) — José
de Jesus Costa — Abílio Madeira Bordalo. — Fui presente, António
Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Oposição. Recurso jurisdicional. Objecto e âmbito.
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Doutrina que dimana da decisão:

Improcede necessariamente o recurso quando das respectivas
alegações e conclusões não se depreenda quais os supostos
erros cometidos pela sentença recorrida e quais os funda-
mentos por que se pretende obter a revogação dessa sentença.

RECURSO No 18.263 em que é recorrente Auto-Luís de Arroios,
Lda e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Dr. Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformada com a sentença do 2o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa que julgou improcedente a presente oposição
por si deduzida, vem até nós Auto - Luís de Arroios, Lda, com sede
na Rua Lopes, no 30, em Lisboa, culminando a sua alegação com
o seguinte quadro conclusivo:

” - o presente recurso tem em vista requerer ao Venerando Tribunal
para que decida no seguinte sentido:

a) Será legítimo a 1a Instância Tributária fazer permanecer a tri-
butação presuntiva à face da declaração tardia?

b) Fazendo-o com base no argumento de que a presunção foi efec-
tuada no exercício de um poder legal da Repartição de Finanças?

c) E por essa razão o recurso que reclama a correcção e retorno
à realidade factual deve ser negado?

- a decisão da 1a Instância Tributária quer na medida em que
nega provimento a um recurso que pretende a correcção dos mon-
tantes fixados presuntivamente e montantes com base num simples
formalismo - a existência da Auto-Luís de Arroios, Lda;

- a realidade factual foi manifestada, ainda que intempestiva;
- Mas, o modelo C tem como função isso mesmo;
- Em parte nenhuma da Lei se diz que o manifesto do resultado

tributável, ainda que intempestivo, não prevaleça sobre a tributação
presuntiva, ainda que tratando-se de um acto legal;

- A recorrida fixação presuntiva recaiu em erro na medida em
que se baseou em simples formalismo: a existência da Auto de Arroios;

- O manifesto extemporâneo baseia-se em factos reais;
- E a repartição tem meios para se certificar da veracidade dos

factos;
- pelo que deve o presente recurso ser julgado procedente para

o efeito de ser revogada a decisão de 1a Instância por desenquadrada
da realidade uma vez que não obstante a fixação presuntiva ter sido
feita no âmbito da lei o que é facto é que incidiu sobre a realidade
formal e não factual.”

Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui que o presente recurso
não tem por objecto a sentença proferida nos autos, devendo ser
rejeitado em conformidade.

O Exmo PGA refere, no seu douto parecer de fls. 95, que ”nas
conclusões das suas alegações, a Recorrente não ataca essa funda-
mental pronúncia («não resulta preenchida a hipótese da invocada
alínea a) do arto 176o do C.P.C.I., nem da correspondente alínea a)
do no 1 do arto 286o do C.P.T. Tão-pouco se verifica a hipótese de
qualquer outra alínea desses preceitos»), como bem sustenta a Fa-
zenda Pública.”

Sendo assim, conclui aquele distinto magistrado, e tendo em conta
que são as conclusões que delimitam o objecto do recurso, este não
pode proceder.
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Corridos os vistos, cumpre decidir.
A sentença recorrida julgou a oposição improcedente com o fun-

damento de que a invocada ilegalidade da liquidação de IVA («errónea
qualificação e quantificação de rendimentos») não pode servir de fun-
damento de oposição à execução. Devendo tal ilegalidade ser qua-
lificada de concreta, ”não resulta preenchida a hipótese das invocadas
alínea a) do artigo 176o do C.P.C.I., nem da correspondente alínea a)
do no 1 do artigo 276o do C.P.T. Tão-pouco se verifica a hipótese
de qualquer outra alínea desses preceitos.”

Como é sabido, em sentido técnico-jurídico, os recursos são meios
processuais pelos quais se submetem as decisões judiciais a uma nova
apreciação jurisdicional, reexaminando-se, assim, através deles, a ma-
téria apreciada pela decisão recorrida (cfr. Professor Palma Carlos,
Dos Recursos, Lições Policopiadas, 1968 - 1969, pág. 5).

Visando modificar as decisões jurisdicionais (cfr. arto 676o do
C.P.C.) o objecto dos recursos é, portanto, constituído pelas decisões
recorridas, não podendo neles conhecer-se dos vícios dos actos im-
pugnados (cfr. Ac. do Pleno da 1a Secção deste Supremo Tribunal
de 14.V.85 - Rec. 16282, e Ac. desta Secção de 12.VI.91 - rec. 13169).

Por outro lado, nos termos do artigo 690o, 1, do C.P.C., ”o recorrente
deve apresentar a sua alegação, na qual concluirá pela indicação dos
fundamentos por que pede a alteração ou a anulação da decisão”.

E assim, o recorrente deve expor, de forma clara e inequívoca,
os fundamentos do recurso, as razões da sua discordância com o
julgado, para, depois, concluir pela sua indicação resumida.

O Tribunal de recurso só pode, com efeito, conhecer dos pontos
compreendidos nas conclusões, o que significa dizer que o objecto
do recurso surge como necessariamente limitado pelo que delas consta.

Ora, in casu, quer na alegação, quer nas conclusões, o recorrente
continua a afrontar apenas o acto impugnado, sem desferir qualquer
ataque contra a sentença de que recorre, à qual não assaca qualquer
vício.

Como assim, são se depreendendo da alegação e das conclusões
quais os supostos erros cometidos pela sentença recorrida e quais
os fundamentos por que se pretende obter a sua revogação, óbvio
é que o presente recurso está votado ao insucesso (cfr. Professor
Alberto dos Reis, C.P.C. Anotado, Vol. V, pág. 360).

Pelo exposto e sem mais alegadas considerações, por desnecessárias,
se acorda em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 70%.

Lisboa, 29.III.1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel — Francisco
Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pinho. — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Prazo de prescrição da obrigação tributária.
Arto 27o do Código de Processo das Contribuições e Im-
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postos e arto 34o do Código de Processo Tributário. Apli-
cação de leis no tempo. Arto 297o do Código Civil.

Doutrina que dimana da decisão:

O disposto no no 1 do arto 297o do Código Civil aplica-se
à contagem do prazo de prescrição da obrigação tributária
previsto no arto 34o do CPT, com referência ao arto 27o

do CPCI.

Recurso no. 18.266, em que são recorrentes Fazenda Pública e Mi-
nistério Público e recorrido Lino Cassiano Eiras Vasconcelos Jardim
e de que foi Relator o Exmo. Conselheiro Doutor José Jesus Costa.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

I - A Fazenda Pública e o digno agente do Ministério Público
junto do 2o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
interpuseram o presente recurso da sentença de 11.10.1993, a fls. 37
e segs., que julgou extinta a execução instaurada contra Luís Cassiano
Eiras Vasconcelos Jardim para cobrança coerciva de Imposto Com-
plementar referente ao ano de 1978, por prescrição da dívida tributária,
de harmonia com o disposto no arto 34o do Código de Processo Tri-
butário, por terem decorrido mais de dez anos.

Considerou a sentença, em resumo, que o arto 34o é de aplicação
imediata aos prazos em curso, que ao caso não é aplicável a norma
do arto 297o do Código Civil, uma vez que se trata de uma norma
subsidiária de carácter geral e existe uma norma transitória específica
a ordenar a aplicação imediata de todas as normas do CPT aos pro-
cessos pendentes - o arto 2o, no 1, do DL no 154/91, de 23 de Abril,
que aprovou o CPT -, sendo certo que todos os elementos de in-
terpretação apontam nesse sentido.

Os recorrentes discordam deste entendimento.
Sustenta a Fazenda Pública, em resumo, que o arto 2o, no 1, do

DL no 154/91 diz respeito apenas a normas de direito processual,
pelo que, no que toca à aplicação de leis no tempo de carácter material,
como são os prazos de prescrição, inexiste norma transitória, pelo
que é aplicável o arto 297o do Código Civil. Por sua vez, o recorrente
MoPo alega que não existe norma transitória que ordene a aplicação
retroactiva do arto 34o do CPT, pelo que deve entender-se que este
preceito dispõe apenas para futuro, pelo que há que lançar mão do
disposto no arto 297o do Código Civil.

Colhidos os vistos dos Adjuntos, cumpre decidir.
II - 1 - A sentença deu como provados os seguintes factos, que

não são controvertidos:
“a) A execução no 10 778/82, que correu termos na 3a Repartição

de Finanças de Oeiras (Algés), movida ao oponente, destina-se à
cobrança da alegada dívida do Imposto Complementar, respeitante
ao ano de 1978;

b) O oponente entregou a declaração de Imposto Complementar,
Secção A, do ano de 1978 em 21 de Novembro de 1979;

c) A liquidação do referido Imposto não foi notificada ao oponente;
d) Em 13 de Março de 1990, tomou conhecimento da existência

da execução referida em a)“.
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Com base nestes factos, a sentença considerou, repete-se, que a
dívida exequenda estava prescrita, nos termos do arto 34o do CPT,
por terem decorrido mais de 10 anos sobre o início do ano seguinte
ao do facto tributário, não sendo aplicável a norma transitória de
contagem do prazo do arto 297o do Código Civil.

2 - Dispunha o arto 27o do CPCI que o prazo de prescrição das
contribuições e impostos era de 20 anos, sem distinção de boa ou
má-fé.

Por sua vez, o arto 34o do CPT preceitua que o prazo de prescrição
é de 10 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado na lei.

E dispõe o no 1 do arto 297o do Código Civil 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”.

Assim, flui do exposto que a única questão a resolver é a de saber
se o novo prazo de prescrição se aplica aos prazos decorridos antes
da entrada em vigor deste diploma, isto é, a de saber se, para o
cômputo do prazo de 10 anos, se considera o prazo já decorrido
no domínio do arto 27o do CPCI, ou se ao caso se aplica o disposto
no no 1 do arto 297o do Código Civil.

Vejamos, pois.
III - 1. Tem-se entendido geralmente que o fundamento do instituto

da prescrição extintiva se encontra na negligência, no desinteresse
do credor e na presunção de renúncia ao seu crédito e que a solução
do no 1 do arto 297o do Código Civil se baseia na necessidade de
protecção das expectativas do credor, que contava legitimamente com
o prazo de prescrição para poder exigir a satisfação do seu crédito.
Cfr. Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 66o, págs. 280 e
segs.

Assim, e visto que os créditos tributários são irrenunciáveis, o fun-
damento da sua prescrição só pode encontrar-se na necessidade de
certeza e de estabilidade das relações sociais, que não se compadecem
com a cobrança de impostos muito para além do seu prazo de ven-
cimento, donde decorre que não existem expectativas do credor tri-
butário a proteger, pelo que parece não se justificar a aplicação da
doutrina do arto 297o do Código Civil.

Deste modo, se uma lei vem encurtar ou prazo de prescrição de
uma obrigação tributária, o novo prazo é de aplicação imediata, com-
putando-se o período de tempo decorrido sob a vigência da lei antiga.
Nesta ordem de ideias se colocam Alexandre do Amaral, in Lições
de Direito Fiscal, policopiadas, Coimbra, 1960, págs. 107 e segs, se-
guido por Baptista Machado, in Sobre a Aplicação das Leis no Tempo,
Almedina, 1968, pág. 163, nota (110), e Cardoso da Costa, Curso
de Direito Fiscal, 2a edição, págs. 250 e 251, e ainda Nuno Sá Gomes,
Lições, Vol II, págs. 358 e segs.

Em sentido contrário opinam Alberto Xavier, Manual de Direito
Fiscal, I, pág. 203, Brás Teixeira, Princípios de Direito Fiscal, Vol. I,
págs. 141 e segs., máxime, 154 a 156, Alfredo de Sousa e Silva Paixão,
Código de Processo Tributário, Comentado e Anotado, pág. 487, no-
ta 5, Cardoso dos Santos, CPT, pág. 140, nota 2.8, e Lima Guerreiro
e Dias Mateus, CPT, pág. 15.
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2. Ora, afigura-se que a melhor solução é a da aplicação do no 1
do arto 297o do Código Civil também ao encurtamento de prazos
de prescrição de obrigações fiscais.

Com efeito, se é certo que a instituição de prazos de prescrição
de obrigações fiscais.

Com efeito, se é certo que a instituição de prazos de prescrição
de obrigações tributárias não pode basear-se na presunção de renúncia
ao crédito mas sim na necessidade de certeza e estabilidade das re-
lações jurídicas estabelecidas entre o Fisco e os contribuintes, daí
não se segue necessariamente que a ratio da solução do arto 297o

do Código Civil - a necessidade de proteger legítimas expectativas
do credor - não intervenha na sucessão de leis instituindo novos prazos
de prescrição de obrigações tributárias. A Administração Fiscal não
pode renunciar aos seus créditos. Mas pode porventura demorar na
sua cobrança convencida da estabilidade do prazo que a lei lhe confere
para a concretizar, pelo que a aplicação de uma lei nova prevendo
um prazo mais curto de prescrição não deixa de frustrar as suas le-
gítimas expectativas.

Não se vê, pois, que a norma de solução de conflito de leis no
tempo que é a do arto 297o do Código Civil não tenha justificação
no campo do Direito Fiscal.

De resto, a doutrina do arto 297o do Código Civil mais não é que
a aplicação do princípio de que as leis regem apenas para futuro,
salvo se o legislador lhes atribuir eficácia retroactiva.

Note-se que o próprio Baptista Machado, embora faça a reserva
de que no direito fiscal os autores em geral admitem a possibilidade
da aplicação imediata das leis novas in mitius, como no caso de leis
que encurtem prazos de prescrição, não deixa de reconhecer na sua
Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1989,
pág. 232, que “É doutrina do facto passado, na formulação que lhe
deu Niperdey, que inspira o arto 12o do nosso Código, artigo esse
onde se contêm os princípios gerais sobre a aplicação da lei no tempo
para todo o nosso ordenamento jurídico. Com efeito, é nesse artigo
e nos artos 13o (leis interpretativas) e 297o (alteração de prazos) que
se fixam os critérios aplicáveis em todos os ramos de direito . . .”.

Também Marcelo Caetano sustenta que a doutrina dos artos 12o

e 13o do Código Civil têm aplicação ao Direito Administrativo - cfr.
Manual de Direito Administrativo, Vol. I, 10a edição, (3a reimpressão),
pág. 140. E o que afirma para estes preceitos vale obviamente para
o arto 297o do mesmo código. E Pires de Lima e Antunes Varela
não deixam de acentuar que as regras do arto 297o do Código Civil
se aplicam a todos os prazos judiciais e administrativos, in Código
Civil Anotado, Vol. I, 3a edição, pág. 270, em anotação ao arto 297o

Acresce que, como chama à atenção Brás Teixeira, a pág. 155 da
obra atrás citada “. . .só assim se garante uma efectiva igualdade na
repartição de encargos fiscais, pois a aplicação imediata da lei nova
. . . poderia conduzir com frequência a privilegiar alguns contribuintes
relativamente a outros em situação análoga”.

De tudo o exposto decorre que, no silêncio do legislador quanto
à aplicação imediata do arto 34o do CPT aos prazos já decorridos
na vigência do CPCI, é de aplicar a doutrina do arto 297o do Código
Civil.
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Nem se diga, em contrário, que a nova lei é de aplicação imediata
aos processos pendentes, por força do disposto no arto 2o, no 1 do
DL no 154/91, de 23 de Abril, que aprovou o CPT, e por força do
arto 3o do próprio CPT, salvo disposição em contrário, o que significa
que o arto 34o é aplicável aos processos pendentes e por consequência
aos prazos decorridos antes da lei nova. É que o facto de o arto 34o

se aplicar aos processos pendentes não significa que se leve em con-
sideração, para cômputo do prazo prescricional de 10 anos, o prazo
decorrido no domínio da lei antiga. O princípio da aplicação imediata
da nova lei significa apenas que esta se aplica às situações jurídicas
já constituídas, mas tão-somente para futuro. E, como tem sido sa-
lientado em diversos acórdãos deste STA, nomeadamente no de
5.5.1993, no rec. no 15 671, se não fosse o arto 297o do Código Civil,
o princípio da aplicação da nova lei levaria a desprezar todo o prazo
decorrido à sombra da lei antiga e a que a prescrição só se operasse
decorridos 10 anos após a vigência da nova lei.

De resto, a jurisprudência deste STA tem-se orientado no sentido
de que o arto 2o, no 1, do DL no 154/91 só se refere a normas de
carácter processual. Vide, a título de exemplo, o ac. desta Secção
de 25.5.1994, no rec. no 16 776. Ora, as normas sobre prazo de pres-
crição são normas de direito material.

Em suma, para o cômputo do prazo de 10 anos previsto no arto 34o

do CPT não se pode considerar o prazo decorrido à sombra do CPCI,
sendo de aplicar a regra do no 1 do arto 297o do Código Civil. E
sendo assim, logo se vê não se ter consumado a prescrição da obrigação
exequenda.

Assim tem sido, aliás, a jurisprudência corrente deste STA, como
pode ver-se dos acs. de 17.2.1993, no rec. 15 674, de 25.2.1993, no
rec. no 15 673, de 21.4.1993, no rec. no 15 661, de 28.4.1993, nos recs.
nos 15 670 e 15 331, e de 5.5.1993, nos recs. no 15 667, 15 675 e 15 663.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
e revogar o despacho recorrido, devendo os autos de execução pros-
seguir seus regulares termos.

Sem custas por não serem devidas.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — José de Jesus Costa (Rela-
tor) — Francisco Rodrigues Pardal — Ernâni Marques da Silva Fi-
gueiredo. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Recurso
de decisão jurisdicional (1a instância). Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é incom-
petente, em razão da hierarquia para conhecer do recurso
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de decisão dum Tribunal Tributário de 1a Instância se
não tem como fundamento exclusivo de direito, por força
do art. 32o, no 1, alín. b) do ETAF.

II — Havendo controvérsia entre a matéria de facto levada
às conclusões da alegação da recorrente e a fixada no
elenco probatório da sentença, o objecto de recurso versa
também sobre questão de facto.

III — Em tal situação, porque o objecto do recurso não versa
exclusivamente sobre matéria de direito é competente para
do mesmo conhecer o Tribunal Tributário de 2a instância
nos termos dos arts. 41o, no 1, alín. a) do ETAF e 167o

do Código de Processo Tributário.

Recurso no 18 449. Recorrente: Maria da Nazaré Sottomayor Negrão;
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Juiz Conselheiro Abílio
Bordalo.

Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:

Maria da Nazaré Sottomayor Negrão identificada nos autos, re-
sidente na Senhora da Hora, Matosinhos, impugnou judicialmente
ao abrigo dos arts. 5o e 89o do CPCI, a liquidação da contribuição
predial dos anos de 1985, 1986, 1987 e 1988, no montante de 67.379$00
efectuada pela Repartição de Finanças de Matosinhos respeitante
a Fracção autónoma identificada pela letra A do prédio urbano inscrito
na matriz predial sob o art. no 3232 da freguesia da Senhora da Hora
do Concelho de Matosinhos.

Alegou, em resumo, que a impugnante é cooperadora ou filiada
da Cooperativa de Habitação e Construção Económica Aldeia Nova
CRL, proprietária, possuidora e fruidora exclusiva dessa fracção au-
tónoma, não tendo havido qualquer tipo de transmissão, a qualquer
título e nem mesmo em propriedade resolúvel de tal fracção em favor
da impugnante, cooperadora, situação que se manterá até ao seu
efectivo e integral pagamento, o que ainda está longe de acontecer
e que, por isso, a liquidação é ilegal.

Da sentença de 12/11/91 do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto (5o Juízo) que julgou a impugnação improcedente, recorreu
a impugnante para o Tribunal Tributário de 2a Instância o qual, por
Acórdão de 4/5/93, se declarou incompetente em razão da hierarquia
pela consideração decisiva de que o recurso versava exclusivamente
matéria de direito.

A recorrente apresentou alegações cujo quadro conclusivo, assim
se resume:

1a) A contribuição predial é um imposto que é devido pelo pro-
prietário, dono e possuidor da fracção autónoma referida que é men-
cionada cooperativa e não a recorrente em relação à qual, há assim
erro de tributação, sem qualquer fundamento fáctico-jurídico ou legal;

2a) A isenção da contribuição predial sub judice, legal e fiscalmente
requerida pela Cooperativa de Habitação e Construção Económica
Aldeia Nova, CRL é de deferimento automático e oficioso pelo simples
requerimento e transmite-se automaticamente ao possuidor, dono ou
utente de facto, mesmo sem justo título ou ao novo proprietário da
referida fracção autónoma, (cfr. arts. 12o, no 1, alín. d) e segs. do
Dec.-Lei 737-A/74; 3o, 5o e 8o do Dec.-Lei 456/80; Dec.-Lei
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218/82 — arts. 1o, 2o e 26o; art. 25o e 35o do CCP e art. 3o do Dec.-Lei
442-C/88 e 1o do CCA) a qual, como alegado, até ao ano de 1995
inclusive, está em absoluto isenta do pagamento da contribuição pre-
dial e mormente da impugnada;

3a) Verifica-se que a 1a instância cometeu manifesta violação da
lei substantiva e erro de interpretação e de aplicação das normas
referidas aplicáveis tendo assim a 2a instância o poder-dever jurídico
de fazer séria censura da prova produzida, em favor da recorrente,
pelo que se está assim perante concreta ilegalidade e errado apu-
ramento da situação tributária da alegante, não havendo legal ou
real fundamento, de direito ou de facto para tal incidência, tributação
e liquidação da contribuição predial impugnada;

4a) A não se entender assim, pelo não fundamento e ilegalidade
de tal tributação, tem de concluir-se que a isenção da contribuição
predial impugnada e concedida à aludida Cooperativa Aldeia Nova
CRL, tem de ter-se por legalmente transmitida à ora alegante, vi-
gorando, assim, até ao ano de 1995, por isso assim resultar clara
e inequivocamente dos normativos legais aplicáveis e citados.

Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste STA emitiu douto pa-

recer no sentido de que este Tribunal é incompetente em razão da
hierarquia uma vez que na conclusão 3a das alegações a recorrente
pede que o Tribunal de recurso censure a prova produzida o que
significa que não aceita a matéria de facto fixada na sentença.

Refere ainda aquele magistrado que em casos em tudo idênticos
ao “sub judice” este STA tem decidido pela sua incompetência
hierárquica.

Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
A 1a instância deu como provada a seguinte matéria de facto:
- A Cooperativa de Habitação e Construção Económica aldeia Nova

CRL é uma sociedade cooperativa de responsabilidade limitada cujo
objecto social principal é a construção ou a sua promoção e a aquisição
de fogos para a habitação dos seus cooperadores e a sua criação
e gestão de serviços comuns mormente os de reparação ou remo-
delação de fogos (vd. art. 5o, no 1 dos estatutos — fls. 11).

- No desenvolvimento da sua finalidade social, aquela cooperativa
construiu o prédio inscrito na matriz sob o art. 3232, do qual faz
parte a fracção A (e não C como por lapso se referiu), que deu
origem à liquidação aqui impugnada.

- Esta fracção foi atribuída à aqui impugnante cooperante da re-
ferida cooperativa que, pelo menos desde o ano de 1984 faz dela
sua residência.

- A licença de habitabilidade desse prédio — é consequentemente
da identificada fracção — foi passada pela Câmara de Matosinhos
em 23/7/84.

- Em 14/9/84, a mencionada cooperativa apresentou um pedido
de isenção de contribuição predial relativo às fracções do referido
prédio.

Sendo, como é, a competência dos Tribunais uma questão de ordem
pública e o seu conhecimento preceder o de outra matéria (art. 3o

da LPTA e art. 2o alín. b) do CPT), impõe-se, prioritariamente, se
comece pela questão da incompetência deduzida pelo Ex.mo Ma-
gistrado do Ministério Público.
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Trata-se de incompetência absoluta, em razão da hierarquia, que
pode ser arguida pelas partes e deve ser suscitada oficiosamente pelo
Tribunal em qualquer estado do processo enquanto não houver sen-
tença com trânsito em julgado proferida sobre o fundo da causa.

A apreciação de tal questão passa, logicamente, pela análise da
matéria vertida nas conclusões da alegação uma vez que é através
delas que o recorrente opera a delimitação objectiva do recurso, em
conformidade, alías, com o entendimento jurisprudencial pacífico
apoiado no disposto nos arts. 684o no 3 e 690o no 3 do CPC, com
vista a determinar se no recurso se questiona matéria de facto, caso
em que seria competente o Tribunal Tributário de 2a Instância ou
se, pelo contrário, o objecto de recurso se circunscreve à mera apre-
ciação, interpretação e aplicação das regras de direito, situação em
que será competente este STA.

Para o efeito, importa se proceda ao confronto da matéria das
conclusões com o elenco probatório para melhor se decidir se, no
caso vertente, se patenteia controvérsia sobre a matéria fáctica.

Vejamos.
Ora, como resulta das conclusões do recurso vem referido que

a Cooperativa de Habitação e Construção Aldeia Mova CRL é legitíma
proprietária, dona e possuidora da fracção predial em causa e cujo
rendimento foi objecto da liquidação impugnada; que não é ela re-
corrente dona e possuidora da referida fracção; que se está perante
erro de tributação, errado apuramento da situação tributária.

Matéria de facto esta controvertida que contradiz a factualidade
vertida no elenco probatório da sentença, no qual se assentou e se
desenvolveu, mais adiante que tal fracção foi entregue à cooperante,
ora recorrente, destinada a habitá-la fruindo-a e retirando dela todas
as utilidades, tendo a efectiva posse da dita fracção, porque entre
a cooperativa e a impugnante foi celebrado um contrato que lhe per-
mite esse uso e fruição e que lhe garante a plena propriedade da
fracção logo que o preço da mesma esteja inteiramente pago.

Trata-se, pois de matéria factual que não sendo pacífica, nem con-
ciliável entre o que se afirma na sentença e o que alega a recorrente,
é geradora de controvérsia que só pode ser dirimida pelo Tribunal
competente.

A ele caberá, de acordo com os elementos probatórios carreados
aos autos, proceder à correcta indagação e julgamento da matéria
de facto sobre a qual há-de repousar a pertinente decisão de direito.

Tarefa essa que está ao alcance não deste STA face ao disposto
no art. 21o, no 4 do ETAF que como Tribunal de revista, no caso
vertente, só conhece da matéria de direito, mas sim ao Tribunal Tri-
butário de 2a Instância cuja competência para conhecer da matéria
de facto e de direito radica no normativo do art. 39o do ETAF, ou
seja, a lei confere ao recorrente o direito a uma reapreciação da
prova em 2a instância.

Em suma, porque estão em causa no recurso não apenas questões
de interpretação e aplicação das regras de direito, mas também ques-
tões de facto, é de concluir pela incompetência do STA, em razão
da hierarquia para dele conhecer, face ao disposto nos arts. 32o, no 1,
alín. b) e 41o, no 1 alín. a) do ETAF, em consonância, aliás, com
o disposto no art. 167o do Código de Processo Tributário (neste sen-
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tido, em situações idênticas os Acórdãos de 18/5/94 — Rec. 17 616;
de 6/7/94 — Rec. 18 027 e de 11/1/95 — Rec. 17 612)-

Procede assim a suscitada questão prévia pelo Ex.mo Magistrado
do Ministério Publico.

Termos em que se acorda em declarar este Tribunal incompetente,
em razão da hierarquia para do recurso conhecer, sendo competente
para o efeito do Tribunal Tributário de 2a Instância.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 20.000$00
e 40 % de procuradoria.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Abílio Madeira Bordalo (Rela-
tor) — Domingos Brandão de Pinho — João José Coelho Dias. — Fui
presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção de Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia se o recurso para
ele interposto, per saltum, da decisão da 1a Instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - art. 32o

no1 al. b) do ETAF.

Recurso no 18.513, em que é Recorrente Teresa Maria Malheiro Hol-
treman Roquette, Recorrido a Fazenda Pública, em que é Relator
o Exmo Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Teresa Maria
Malheiro Holtreman Roquette, da decisão do T.T. de 1a Instância
de Lisboa, 2o Juízo, proferida em 24 MAI 94, que rejeitou os embargos
pela mesma deduzidos à penhora efectuada na execução fiscal que
a Fazenda Pública move contra Siurbe - Sociedade de Investimentos
Urbanos, SARL.

Fundamentou-se a decisão em que a posse resultante do contrato
promessa de compra e venda é meramente precária e, assim, insus-
ceptível de ser defendida por embargos, sendo que o direito de re-
tenção não lhe dá a possibilidade de embargar de terceiro, à penhora
realizada na execução onde pode reclamar o seu crédito, como aliás
sucede com o credor pignoratício.

A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1- A posse da recorrente sobre as fracções de que curam os pre-

sentes autos, tem como origem os contratos-promessa de compra e
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venda celebrados respectivamente em 15 de Janeiro de 1982 e 28
de Novembro de 1979 e a respectiva tradição das coisas.

2- De acordo designadamente com o disposto no art. 755o no 1
alínea f) do Código Civil, no contrato-promessa, a tradição da coisa
confere ao promitente-comprador o direito de retenção sobre ela,
o qual foi adquirido em data manifestamente anterior ao acto lesivo
da sua posse.

3- O direito de retenção constitui o promitente-comprador na posse
legítima da coisa transmitida, constituindo uma garantia real que vale
”erga omnes”, podendo, consequentemente, ser defendido por meio
de acção possessória mesmo contra o novo proprietário.

3- A posse da recorrente é legítima e suficiente para fundamentar
os embargos de terceiro.

4- A posse obtida pelo promitente-comprador, mediante a tradição
da coisa, não é precária nem de mera tolerância, dado que se apoia
na lei, um direito que assiste ao proeminente-comprador, e que, en-
quanto se mantiver a situação de facto que legitima a retenção, não
podendo o proprietário do bem obter a sua restituição (sic).

5- Sendo que a posse da recorrente é, sem dúvida alguma, oponível
ao próprio proprietário do bem, pelo que sempre seria oponível ao
exequente-embargado.

6- A posse em apreço não deriva apenas da simples actuação de
facto da recorrente; ela teve origem em factos perfeitamente iden-
tificados, os quais são tutelados pelo direito, e cuja posse foi mantida
ao longo do tempo pela recorrente, com uma actuação correspondente
ao exercício do direito de uso, fruição e disposição, características
do direito de propriedade.

7- A recorrente tem desde, pelo menos, Janeiro de 1982, a posse
material da fracção correspondente à garagem, e desde Julho de 1980,
a posse material da loja em apreço, praticando assim todos os actos
reveladores do ”corpus” e ”animus”, característicos da posse efectiva
e real.

8- Os elementos de facto carreados para o processo e considerados
provados pelo tribunal ”a quo” consubstanciavam a invocada posse
da recorrente quanto aos bens objecto da penhora, sendo os embargos
de terceiro deduzidos, o meio idóneo para a defesa dos direitos da
recorrente.

9- O Tribunal ”a quo” aplicou incorrectamente a lei aos factos
articulados pela recorrente, tendo violado os arts. 442o, 755o no 1
alínea f), art. 759o, art. 670o alínea a), art. 1251o, art. 1259o, art.
1263o, art. 1277o, 1271o e 1285o, todos do Código Civil, e art. 319o

do Código de Processo Tributário, pelo que a decisão recorrida deverá
ser revogada e substituída por outra que ordene o recebimento dos
embargos”.

E contra-alegou a Fazenda Pública, concluindo:
”- Podem colocar-se dúvidas sobre a aplicabilidade, ao caso, do

regime previsto nos arts. 755o e, antes, 422o do Código Civil;
- O Tribunal Tributário de 1a Instância não apreciou a questão

relativa à posse material das fracções penhoradas, por parte da
recorrente;

- A recorrente não é proprietária (aliás essa questão nem pode
ser discutida nos embargos - art. 320o do CPT), e, ainda que existisse
posse efectiva e esta permitisse o direito de retenção, de acordo com
o art. 755o do CPC, este direito não prejudica o privilégio imobiliário
de que o Estado é titular, para fazer executar alguns dos seus tipos
de créditos;
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- Não é referido, nos autos, que tipo de dívida está a ser executada
no processo de execução fiscal.

Assim, parece necessário que o Tribunal competente proceda à
ampliação da matéria de facto”.

O Exmo Magistrado do MoPo emitiu o seguinte parecer:
”Nas conclusões 1a, 4a, 6a e 7a, a recorrente afirma factos não

estabelecidos nem levados em conta na sentença recorrida: a tradição
da coisa e a prática de factos, ao longo do tempo, integradores da
posse da coisa; na verdade, o Mmo Juiz a quo, em termos de probatório,
limitou-se a estabelecer que existem os contratos invocados na petição
de embargos.

Mas, sendo assim, o recurso versa também matéria de facto, cir-
cunstância que, nos termos do art. 21o no4, 32o, no1 b) e 41o no1
a) do ETAF, obsta a que este STA dele possa conhecer, por ser,
para tanto, competente o Tribunal Tributário de 1a Instância.

(No sentido de que no recurso se colocam questões de facto, vai,
também a Fazenda Pública, embora disso retire outras consequências
jurídicas).

Termos em que sou de parecer que se declare este Supremo Tri-
bunal incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do
recurso”.

E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
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,
como resulta das alegações e conclusões respectivas.

Na verdade, a recorrente alega, no que se refere à fracção I, que,
”desde a celebração do contrato promessa sobre a dita garagem, ...
utilizou e fruiu directamente do espaço como coisa sua, de forma
correspondente ao direito de propriedade durante, pelo menos, 10
anos” e ”posteriormente, emprestou ou cedeu o lugar ao seu filho,
autorizando ainda um terceiro a utilizar o local para estacionamento
quando aquele outro não o utilizasse, situação, essa que se manteve
até ao presente” - cfr. fls. 93.

E, no respeitante à fracção EG, que ”entrou na sua posse em Julho
de 1980”, tendo pago integralmente o correspondente preço em Ja-
neiro de 1980” - cfr. fls. 94 -; e que ”desde Julho de 1980 ... procedeu
a obras de decoração, organização comercial, passando a exercer os
seus direitos de uso e fruição da loja, dando início à sua exploração
como estabelecimento de venda de lingerie” - cfr. fls. 95 -, e ”pos-
teriormente, em finais de 1983 ... arrendou a loja a um terceiro, o
qual até hoje se mantém em vigor” - fls. 95.

Do que conclui a ”respectiva tradição das coisas” que, assim, ”não
deriva apenas da simples actuação de facto da recorrente” mas ”teve
origem em factos perfeitamente identificados”, pelo que ”tem desde,
pelo menos, Janeiro de 1982, a posse material da fracção corres-
pondente à garagem e, desde Julho de 1980, a posse material da
loja em apreço, praticando assim todos os actos reveladores do ”cor-
pus” e ”animus” característicos da posse efectiva e real” - cfr. con-
clusões 1a, 6a e 7a.

Ora, de tais factos, não há rasto na decisão recorrida que, no ponto,
se limitou a ”dando como reproduzidos, na íntegra e para todos os

929

legais efeitos, os documentos juntos pelo embargante” ter ”como as-
sente toda a matéria articulada quanto à existência dos invocados
contratos”; ou, em rigor, como bem assinala o Exmo Magistrado do
MoPo, ” em termos de probatório, limitou-se a estabelecer que existem
os contratos invocados na petição de embargos”.

Ora, a competência deste STA para apreciação dos recursos ju-
risdicionais interpostos de decisões dos T.T. de 1a Instância cinge-se
apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo funda-
mento, em matéria de direito, do mesmo recurso - art. 32o no 1 al. b)
do ETAF -, constituindo assim excepção à competência generalizada
do T.T. de 2a Instância, ao qual, nos precisos termos do art. 41o

no 1 al. a) do mesmo diploma, compete ”conhecer dos recursos de
decisões dos Tribunais Tributários de 1a Instância, salvo o disposto
na alínea b) do no1 do art. 32o”.

Assim, tais fundamentos factuais do recurso importam a incom-
petência deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radica-la no
dito Tribunal de 2a Instância.

Termos em que se acorda declarar este STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15 mil es-
cudos e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Domingos Brandão de Pinho (Re-
lator) — Manuel Fernando dos Santos Serra — Francisco Rodrigues
Pardal. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Embargos de terceiro. Penhora. Posse. Contrato-promessa.
Tradição da coisa. Direito de retenção. Meios possessórios.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O contrato-promessa é, em princípio, um contrato que
produz meros efeitos obrigacionais.

2 — O direito de retenção é um direito real de garantia.
3 — O direito de retenção do promitente comprador com tra-

dição da fracção autónoma, onde habita, pode, em prin-
cípio, ser defendido por meio de acções possessórias.

4 — O direito de retenção, como direito de garantia, não é
incompatível com a penhora do bem objecto do limite
de retenção e com a venda judicial.

5 — O titular do direito de retenção sobre a fracção penhorada
não pode embargar de terceiro.

6 — Efectuada a venda judicial o título do direito de retenção
- promitente comprador - tem o direito de reclamar o seu
crédito no concurso de credores.
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Recurso n.o 18.536, em que são recorrente Ilda da Conceição da
Silva Maia e recorrida Fazenda Pública. Relator, o Exmo Conso

Dr. Francisco Rodrigues Pardal.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

Ilda da Conceição da Silva Maia, c. f. no 130325724, divorciada,
moradora na R. Afonso de Albuquerque, 9, Quinta da Lomba, Bar-
reiro, veio deduzir embargos de terceiro contra a Fazenda Nacional,
nos termos e com os fundamentos seguintes:

Na execução fiscal no 736/78, instaurada na Repartição de Finanças
do Barreiro, contra a executada Laurentino e Primo, Lda, por dívida
da contribuição industrial, da importância de 55.938$00, por falta de
bens, deu-se a reversão para o sócio-gerente João Gregório Cabrita
Ferreira, tendo-se penhorado o andar - fracção autónoma designada
pela letra M do prédio urbano, em regime de propriedade horizontal,
inscrito na matriz predial urbana da freguesia do lavradio sob o
arto 3447 - onde habita.

Tal fracção autónoma está em posse da embargante desde que
celebrou com o executado um contrato de promessa de compra e
venda, datado de 30.05.82.

Desde então, o embargante tem a posse do andar, tendo, em
14.06.83, efectuado a declaração para a isenção de sisa.

Nos termos dos artos. 442o e 880o do Cód. Civ., intentou acção
judicial contra o executado, pedindo a execução específica e a feitura
da escritura pública.

A embargante tem ainda o direito de retenção do andar uma vez
que o habita.

Tal fracção foi penhorada na referida execução, em 8.10.86, tendo
tido conhecimento da sua existência em 24.04.89, mantendo a posse
pacífica, pública e titulada.

O digno representante da Fazenda Pública, na sua contestação,
manifesta-se pela improcedência dos embargos, por serem intempes-
tivos e a embargante não estar munida de uma posse real e efectiva.

O Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal
julgou os embargos improcedentes, por o contrato-promessa de com-
pra e venda não conferir tutela possessória e o direito de retenção
é um direito real de garantia não lhe atribuindo uma posse jurídica.

A embargante, não se conformando com o decidido, interpôs re-
curso para o Tribunal Tributário de 2a Instância, apresentando as
conclusões seguintes:

1) - A embargante é promitente comprador do andar penhorado
nos autos, tendo, por isso, o direito de retenção do andar até que
tal contrato-promessa seja cumprido - Doc. 1 junto com o reque-
rimento de dedução de embargo e o arto 442o, no 2, do Cód. Civ.

2) - O promitente comprador para quem seja transmitida a posse
do andar prometido vender goza do direito de retenção que lhe as-
segura a manutenção da posse até que o contrato-promessa venha
a ser cumprido - arto 442o, no 3, do Cód. Civ., na redacção dada pelo
D.L. 236/80 e do arto 755o, no 1, alínea f), do Cód. Civ., na redacção
dada pelo D.L. 379/86, de 11.11.

3) - Estando provado nos autos a posição da embargante como pro-
mitente compradora do andar objecto da penhora e sua posse do
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mesmo, goza a embargante do direito de retenção referido naquelas
disposições legais.

4) - A douta sentença recorrida ao indeferir os embargos violou
assim os normativos do arto. 442o, no 3, e 755o, no 1, alínea f), do
Cód. Civ.

O distinto representante do Ministério Público é de parecer que
o Tribunal Tributário de 2a Instância é incompetente em razão da
hierarquia, por o recurso versar exclusivamente matéria de direito.

O Tribunal Tributário de 2a Instância declarou-se incompetente
em razão da hierarquia, por o recurso versar exclusivamente matéria
de direito (arto 32o, no 1, alínea b), e 41o, no 1, alínea a), do E.T.A.F.),
sendo competente para conhecer do recurso a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.

O distinto magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal é de parecer que o recurso merece provimento por o pro-
mitente comprador que obteve a tradição da coisa, gozar de uma
posse legítima e não meramente precária.

Colhidos os vistos legais, urge decidir.
1. - A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria

de facto:
A) -Na execução fiscal instaurada contra Laurentino e Primo, Lda,

na falta de bens desta, a mesma reverteu contra João Gregório Cabrita
Ferreira, foi penhorada, em 8.10.86, a fracção letra M, a qual foi
inscrita no registo predial em 9.01.87 - fls. 16 e 43 da execução;

B) - Através de escrito cuja cópia consta a fls. 6 e 7 dos autos,
a fracção em causa havia sido prometida vender à ora embargante
pelo preço de 1.700.000$00;

C) - O prédio onde se situa a fracção em causa, tem a sua pro-
priedade inscrita a favor de João Gregório Cabrita Ferreira, desde
17.10.77, por a haver adquirido - fls. 37 da execução;

D) - Em 14.06.83, a ora embargante entregou na Repartição de
Finanças do Barreiro a declaração, cuja cópia consta a fls. 8 dos
autos, para efeitos de isenção de sisa;

E) - A embargante logo após a celebração do contrato-promessa
de compra e venda passou a habitar a fracção em causa, tendo o
vendedor entregue as chaves;

F) - Desde tal data, sempre a embargante tem habitado a fracção.
2. - Do relatado alcança-se que o problema a resolver neste recurso

consiste em saber se o promitente comprador que obteve a tradição
da fracção autónoma a que se refere o contrato-promessa de compra
e venda pode deduzir embargos de terceiro contra a penhora daquela
fracção em processo de execução fiscal.

A sentença recorrida decidiu que a posse conferida ao promitente
comprador não viabiliza os embargos de terceiro (arto 1252o do Cód.
Civ.).

Por sua vez a R e o distinto magistrado do Ministério Público,
junto deste Supremo Tribunal defendem que a posse do promitente
comprador obtida através da tradição da coisa que goza é uma posse
legítima que viabiliza os embargos de terceiro.

Daqui resulta que a questão fulcral é a de saber se os embargos
de terceiro deduzidos são não viáveis.

3. - A lei exige para que os embargos de terceiro obtenham êxito
ser necessário a reunião de três requisitos: a tempestividade da petição,



932

a qualidade de terceiro e a ofensa da posse (artos. 1037o e 1039o

do C.P.C. e 319o do C.P.T.).
Neste recurso, não se levanta nenhum problema relativamente à

tempestividade da petição nem quanto à qualidade de terceiro da
embargante.

A questão situa-se no âmbito da posse ou melhor, saber se a penhora
da fracção prometida vender, no processo de execução fiscal ofende
a posse da embargante.

Com efeito, a R alega que o promitente-comprador para quem
seja transmitida a posse do andar prometido vender goza do direito
de retenção que lhe assegura a manutenção da posse até que o con-
trato-promessa venha a ser cumprido.

Está provado nos autos que a R habita a fracção penhorada desde
a celebração do contrato-promessa (30.05.82).

Daí que nos termos do arto 442o, no 3, do Cód. Civ. (na redacção
do D.L. 236/80, de 18.07), e 755o, no 1, alínea f), do mesmo Código
(na redacção do D.L. 379/86, de 11.11) a R alegasse que fruía do
direito de retenção sobre a mencionada fracção relativamente ao cré-
dito, resultante do incumprimento por parte do promitente vendedor.

Nos termos do arto 1276o e segs. do Cód. Civ. a posse que pode
ser defendida é a posse em nome próprio, definindo-se o meio fa-
cultador ao possuidor para defesa da sua posse, entre os quais, os
embargos de terceiro (arto 1285o).

Mas ao lado desta posse em nome próprio, existem situações de
mera detenção ou de posse em nome de outrem, tais como a do
locatário (arto 1037o. no 2), do comodatário (arto 1133o, no 2), do
depositário (arto 1188o, no 2) em que a lei confere ao detentor de
coisa o direito de usar mesmo contra o dono dela, desses meios pos-
sessórios sempre que seja privado da detenção ou perturbado no exer-
cício dos seus direitos.

Sobre esta matéria escreve o Professor Doutor Antunes Varela
(Rev. Leg. e Jur., 124, p. 352):

”. . . não pode decidir-se que a lei, no tocante às acções possessórias,
a lei estendeu o manto da sua tutela até à privação do direito de
uso facultado pela retenção.

No plano do direito constituído, seja qual for a qualificação exacta
da situação global em que se encontra o promitente comprador no
exercício do direito de retenção que o arto 755o, no 1, alínea f), do
Cód. Civ. (correspondente ao arto 442o, no 3, do mesmo Código na
versão saída do D.L. 236/80) lhe confere, é inquestionável a apli-
cabilidade da restituição provisória da posse (e demais acções pos-
sessórias) à defesa dos jus retentionis.

Essa é, de facto, a solução inequivocamente resultante do arto 759o,
no 3, do Cód. Civ. ao mandar aplicar ao titular de retenção (até
à entrega da coisa) com as necessárias adaptações às regras do penhor,
entre as quais se conta a norma da alínea a) do arto 670o do mesmo
diploma, que concede ao credor pignoratício o direito de usar, em
relação à coisa empenhada, das acções destinadas à defesa da posse,
ainda que seja contra o próprio dono”.

No caso sub judice, a R não foi afectada pela penhora, não foi
despojada da detenção da fracção. Continua a viver na citada fracção.

É certo que a venda judicial da fracção tem esse efeito.
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Deve, no entanto referir-se que o direito de retenção ou a existência
do penhor não subtrai o efectivo objecto de acervo dos bens que
é legalmente afectado à garantia comum dos credores (arto 601o do
Cód. Civ.).

A fracção autónoma em causa faz parte do património do executado
e, por não estar isento da penhora (arto 821o e segs. do C.P.C.),
o facto de sobre ele recair o direito de retenção a favor de um credor,
isso não é obstáculo à penhora do bem a favor de outro credor,
dado que não há norma expressa que imponha a não realização da
penhora ao arrepio do princípio geral do arto 601o do Cód. Civ. e
da sua concretização nos artos. 821o e segs. do C.P.C.

No seguimento desta ideia escreve o Professor Doutor Antunes
Varela (Rev. Leg. e Jur., 124, 351):

”Em qualquer das execuções, os titulares do direito de retenção
podem apanhar a carruagem da convocação de credores e verificação
dos créditos, nos termos da alínea b), do no 1, do arto 864o do C.P.C.,
para na acção executiva fazerem valer o seu direito.

Em nenhuma delas poderão deduzir embargos de terceiro
(arto 1037o do C.P.C.), a pretexto de que a penhora ofendeu a sua
posse, porquanto o seu direito de retenção não envolve nenhum direito
pessoal de gozo sobre o imóvel susceptível pela apreensão judicial
dos bens à ordem do tribunal para satisfação dos credores. . .”.

”Se porventura, a execução prosseguir até a venda judicial da frac-
ção, o direito da R (promitente compradora) traído pelo incumpri-
mento do promitente vendedor, é dos que, nos termos do arto 824o,
no 2, do Cód. Civ., caduca com a venda executiva e se transmite
por determinação do arto 824o, no 3, para o produto da venda da
citada fracção”.

4. - Deve referir-se que o contrato-promessa é, em princípio, um
contrato que produz meros efeitos obrigacionais (v. João de Matos
Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, vol. 1, 6a ed., Coimbra,
Almedina, 1989, pág. 315; Mário Júlio Almeida Costa, Direito das
Obrigações, 6a ed., Coimbra, Almedina, 1994, p. 342 e 365).

Por outro lado, o direito de retenção é um direito real de garantia
e, por isso, caduca com a venda do bem objecto de tal direito (arto 824o,
nos. 2 e 3, do Cód. Civ.).

Deste modo, o direito de retenção, como direito de garantia, não
é incompatível com a penhora do bem objecto do direito de retenção
e com a venda judicial.

Se assim não sucedesse podia dizer-se que se criaria um novo tipo
de bens relativamente impenhoráveis o que a lei não prevê.

Se tal não acontecesse, havia grave lesão dos direitos dos outros
credores, especialmente naqueles casos em que a fracção autónoma
objecto do direito real de garantia pudesse valer mais que o crédito
garantido.

5. - Refira-se ainda que, para efeitos de sisa, não vigora a tradição
(arto 2o, § 1, no 2, do (M.S.I.S.S.D.) para os casos de promessa de
compra e venda de habitação para residência permanente do ad-
quirente (arto 2o, § 3, do M.S.I.S.S.D.).

Isto quer dizer que esta norma inutiliza, relativamente ao con-
trato-promessa de compra e venda de habitação própria permanente
a ficção de transmissão quando se verificar a tradição para o pro-
mitente comprador.
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Quer dizer: nesta situação a tradição não tem relevância, não se
verificando, por isso, a transmissão nem para efeito da sisa.

6. - Em face do exposto, a sentença recorrida não merece censura,
por isso, é de manter.

Ver, neste sentido, os acórdãos desta Secção de 30.06.93, de 23.03.94
e de 01.07.94 - recursos no 16.107; e do S.T.J. de 31.03.93, na Co-
lectânea de Jurisprudência (acórdãos do S.T.J.), Ano I, Tomo II (1993)
Palácio da Justiça, Coimbra, p. 44; de 13.10.93, Ano I, Tomo III
(1993) Colectânea citada p. 60; de 26.05.94, Ano II, Tomo II (1994)
Colect. cit. p. 118.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, confirmar a sentença recorrida.

São devidas custas, fixando-se a procuradoria em cinquenta (50 %)
por cento.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal (Re-
lator) — Ernâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando
dos Santos Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia
do S.T.A. (Secção de Contencioso Tributário).

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do STA é incom-
petente, em razão da hierarquia, para conhecer de recurso
interposto duma decisão dum tribunal tributário de 1a

instância, cujo âmbito abranja questões de facto e de
direito.

II — Competente é, nesse caso, o Tribunal Tributário de 2a

Instância, nos termos dos arts.o 32o, 1, b), e 41o, 1, a),
do ETAF.

Recurso n.o 18.620, em que são Recorrente Seagate Technology Inc.
Portugal e Recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o
Exm.o Cons.o Dr. Coelho Dias.

Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

1. ”Seagate Technology, Inc. Portugal”, inconformada com a sen-
tença de fs. 134, proferida em 7.3.94 pelo M.mo Juiz do T.T. 1a Inst.
de Setúbal, na qual se absolveu a F.a P.a dos pedidos que formulara
na presente impugnação, daquela veio recorrer para este STA, con-
cluindo, além do mais, o seguinte:

”b) A decisão recorrida partiu do pressuposto de que a recorrente
pagou o IVA sem os correspondentes juros compensatórios foi a Ad-
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ministração Fiscal” ... os ter considerado ”amnistiados” ao abrigo da
Lei n.o 23/91, de 4 de Julho”, extinguindo, por essa razão, a instância
por inutilidade superveniente da lide.

c) Em todo este processo nunca ficou provada qualquer aquies-
cência da ora recorrente em desistir do processo de impugnação para
não pagar juros compensatórios.

d) Ao invés, provou-se o seguinte:
- A ora recorrente foi notificada para pagar o IVA e juros, sob

pena de se instaurar o processo executivo;
- Para evitar um novo processo executivo e o aparecimento de

juros de mora crescentes, o contribuinte decidiu pagar a quantia
notificada;

- Tendo solicitado tal pagamento na Repartição de Finanças e na
Tesouraria da Fazenda Pública correspondente, na sequência de nos
postais que recebeu foi-lhe comunicado que bastava pagar o imposto,
posto que, saíra uma lei que amnistiava os juros compensatórios;

- Não se prescindiu de manter a impugnação, o que se salientou
na Repartição de Finanças e se deixou claro, ao praticar actos sub-
sequentes nos autos de impugnação [designadamente com a apre-
sentação da procuração forense posto que mais actos não foi chamado
a praticar (e.g. tal com a arguição que requereu)];

e) A não exigência dos juros compensatórios decorreu de um acto
unilateral de vontade do credor tributário, não dependente de qual-
quer outra contrapartida por parte do contribuinte que não fosse
o pagamento do imposto supostamente em dívida;

f) Acresce que tal comportamento por parte da Administração nem
sequer decorria da Lei n.o 23/91”.

1.1. A F.a P.a recorrida contra-alegou, sustentando a manutenção
do decidido, por conforme a jurisprudência deste STA, que indica,
juntando alegações que apresentara no rec. 13478, decidido, no Pleno
da Secção, em 9.Junho.93.

1.2. O Exm.o Magistrado do M.o P.o, junto deste Tribunal, excep-
cionou a sua incompetência, em razão da hierarquia, para conhecer
do recurso, por este não ter por fundamento, exclusivamente, matéria
de direito, dado que a recorrente discorda da decisão da instância
sobre a prova produzida, sustentado estarem provados factos, nas
conclusões c) e d), diversos dos constantes do probatório daquela.

1.3. Ouvida a recorrente sobre a questão suscitada pelo M.o P.o,
veio defender que o recurso apenas colocava uma questão de direito,
embora a redacção das conclusões c) e d) tenha sido ”algo infeliz”
por terem utilizado expressões como ”provado” e ”provou-se”.

1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Começando, como se impõe — art.o 3o da LPTA — pela suscitada

questão da incompetência deste STA.
2.1. A decisão recorrida deu como provada a seguinte factualidade:
”1. Após reclamação da ora impugnante a comissão distrital de

revisão fixou a matéria colectável em sede de IVA, donde resultou
o IVA de Esc. 8.980.663$00 e os juros compensatórios de Esc.
4.893.798$00 para o ano de 1986 e de Esc. 2.168.644$00 de IVA
e de esc. 943.631$00 de juros compensatórios para o ano de 1987;

2. Por falta do respectivo pagamento foram aquelas importâncias
convertidas em receita virtual e debitadas à Tesouraria da Fazenda
Pública em 11.12.1991;
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3. A ora impugnante em 6.1.1992 veio pagar o IVA liquidado (Esc.
8.980.663$00 + 2.168.644$00) não tendo a Administração Fiscal co-
brado os juros compensatórios, por os ter considerado ”amnistiados”
ao abrigo da Lei n.o 23/91, de 4 de Julho.”

2.2. Ora, confrontando tal situação fáctica com aquela que aparece
delineada nas transcritas conclusões do recurso, é patente que nesta
última se introduzem novos elementos de facto dos quais se procura
extrair ilações sobre a motivação da contribuinte quando pagou o
imposto, tendentes a demonstrar que esse pagamento não pressupôs
qualquer compromisso no sentido de desistir do direito de impugnar
a liquidação.

Assim, mau grado o esforço interpretativo da recorrente, quando
se pronunciou sobre o parecer do M.o P.o tendente a demonstrar
que apenas colocou no recurso uma questão de direito, é manifesto
que as conclusões daquele contêm factualidade não fixada na decisão
recorrida, com o que procede a excepcionada incompetência, em razão
da hierarquia, deste Tribunal.

Efectivamente, compete a esta Secção de Contencioso Tributário
conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a ins-
tância quando interpostos com exclusivo fundamento em matéria de
direito — o denominado recurso ”per saltum” — conforme prescreve
o art.o 32o, 1, b), do ETAF, exclusividade essa que afasta a regra
do conhecimento dos recursos pelo tribunal imediatamente superior,
que é, no caso, o Tribunal Tributário de 2a Instância - art.o 41o,
1, a), daquele diploma.

Inverificada, como ficou, tal exclusividade, neste recurso, o seu co-
nhecimento compete, portanto, àquele tribunal de 2a Instância e não
a este STA.

3. Termos em que se declara este Tribunal incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional.

Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça e a procuradoria,
respectivamente, em 40.000$00 e 20.000$00.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — João José Coelho Dias — Ben-
jamim Rodrigues — Ernâni Marques da Silva Figueiredo. — Fui pre-
sente, Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

STA — Conferência em razão da hierarquia. Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

A Secção de Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele imposto, per saltum, da sentença de 1a instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - arto
32 no1 al. b) do ETAF.
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Recurso no 18.678 em que é recorrente Manuel Américo Mano Casal
Ribeiro e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo

Sr. Conso Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Manuel Amé-
rico Mano Casal Ribeiro, da sentença do T.T. de 1a Instância de
Aveiro, proferida em 4-11-93, que julgou improcedente a impugnação
judicial que o mesmo deduzira contra a liquidação de Imposto Pro-
fissional, no montante de 513.551$00.

Neste Tribunal, todavia, o Exmo Magistrado do MoPo, no respectivo
visto, logo arguiu a respectiva incompetência, em razão da hierarquia,
para o conhecimento do recurso, uma vez que este «não tem por
fundamento exclusivo matéria de direito».

Na verdade, aponta, «para determinação da competência hierár-
quica, à face do preceituado nos artos 32 no 1, alínea b) do ETAF
e 167 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».
«Assim, a questão da competência hierárquica para efeitos daquelas
normas, é uma questão prévia que tem de ser decidida, abstraindo
da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse com-
petente», pelo que «o que há a fazer para decidir a questão da com-
petência hierárquica, é apenas verificar se o recorrente pede alteração
da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como pro-
vados: se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente
matéria de direito, e fica, desde logo, definida a competência do Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, independentemente da eventualidade
de, por fim, este Tribunal, então já julgado competente, 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 adequada».

Ora, continua, «nas doutas alegações de recurso e respectivas con-
clusões, o recorrente sustenta que é empregado de banca nos casinos
— conclusão 1a — e que os rendimentos a que se refere a liquidação
são gratificações não oriundas da entidade patronal que consubstan-
ciam liberalidades, que não têm carácter de exigibilidade — conclusão
12a», sendo que na sentença, «na matéria fáctica fixada como base
da decisão de direito, não é dado como provado que o recorrente
seja empregado de banca nem que os rendimentos que estiveram
na base da liquidação impugnada sejam gratificações não oriundas
da entidade patronal, nem que não tenham carácter de exigibilidade
ou que tenham carácter de liberalidades».

E, mostrando-se corridos os vistos legais, há que apreciar, desde
já a competência deste STA, em razão da hierarquia, aliás de co-
nhecimento oficioso.

Ora, ele é absolutamente incompetente para o conhecimento do
recurso, já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.

Na verdade, nas alegações e conclusões, o recorrente sustenta que
«é empregado de banca nos casinos, exercendo essa actividade pro-
fissional por conta de outrem», «tendo auferido gratificações não atri-
buídas pela entidade patronal», «que consubstanciam verdadeiras li-
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beralidades, sem carácter de exigibidade» — cfr., conclusões 1a, 2a

e 12a. E, bem assim, que lhe foi liquidado imposto «relativo a gra-
tificações, por força, de direitos de autor sobre obras intelec-
tuais» — cfr. conclusão 25a.

Do que pretende tirar consequência jurídica relevante: a respectiva
não sujeição a imposto profissional, cuja liquidação impugnara.

E, de tais ocorrências, não há rasto no probatório da decisão re-
corrida, sendo que, como bem refere aquele Exmo Magistrado, mesmo
na parte daquela «em que se faz a apreciação de direito, apenas
se refere, sobre tais pontos, que o recorrente é trabalhador de casino
e que recebeu «gratificações», não se referindo, porém, se é ou não
empregado de banca nem os factos que poderão levar a concluir
que tenham as características que o recorrente refere».

Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos ju-
risdicionais, interpostos de decisões dos T.T. de 1a Instância, cinge-se
apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo funda-
mento, em matéria de direito, do mesmo, recurso — arto 32, no 1
al. b) do ETAF — constituindo, assim, excepção à competência ge-
neralizada do T.T. de 2a Instância, ao qual, nos precisos termos do
art. 41 no 1 al. a) do mesmo diploma, compete «conhecer dos recursos
de decisões dos Tribunais Tributários de 1a Instância, salvo o disposto
na alínea b) do no 1 do arto 32».

Assim, tais fundamentos factuais do recurso importam a incom-
petência deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no
dito Tribunal de 2a Instância».

Termos em que se acorda declarar este STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40 %.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Domingos Brandão de Pi-
nho — Manuel Fernando dos Santos Serra — Francisco Rodrigues
Pardal. — Fui presente, José Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Execuções Fiscais. Processo de recuperação da Empresa. Sus-
pensão. O arto 297, no 1, do CPC não se aplica ao processo
da execução fiscal. Questão prejudicial.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A sustação dos processos de execução fiscal pendente
só tem lugar depois de proferido o despacho de pros-
seguimento da acção de processo de recuperação de
empresa.

2 — A simples pendência do processo de recuperação não
origina a suspensão dos processos de execução fiscal.
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3 — O processo de recuperação de empresa não pode con-
siderar-se uma causa prejudicial em relação aos processos
de execução fiscal.

4 — O arto 279, no 1, do CPC não é aplicável ao processo
de execução fiscal.

RECURSO No18.698 de que é recorrente Racar (Porto) Lda e re-
corrida Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo Sr. Conso

Dr. RODRIGUES PARDAL.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

RACAR (Porto), Lda, c.f. 500751692, com sede na R. da Rege-
neração, 52/56, 1o, Porto, veio interpor recurso do despacho do Chefe
da Repartição de Finanças do 4o Bairro Fiscal que indeferiu o pedido
suspensão do processo de suspensão do processo de execução fiscal
(arto 355, no 4, do C.P.T.), dado que, de outro modo, ocorreria em
prejuízo irremediável, visto se possibilitar a venda do estabelecimento,
inviabilizando assim totalmente a possibilidade da sua recuperação,
apresentando as conclusões seguintes:

I. São subsidiariamente aplicáveis ao processo tributário as normas
do CPC, por força do arto 2, alínea f) do CPT.

II. Assim, é possível a suspensão do processo nos termos do arto

279, no 1, do CPC, quando a decisão da causa esteja dependente
do julgamento da outra já proposta.

III. Na pendência do processo especial de recuperação, no Tribunal
Cível, a aguardar despacho, constitui fundamento que justifica a sus-
pensão do processo executivo quando já se encontra designado dia
para a venda judicial.

O digno representante da Fazenda Pública entende que o recurso
não merece provimento.

O digno representante do Ministério Público é de parecer que
o recurso não merece provimento.

O Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a instância do Porto - 1o

Juízo - julgou improvido o recurso por não se verificarem os pres-
supostos que legalmente autorizam a suspensão do processo de exe-
cução fiscal.

A recorrente (R), não se conformando com tal decisão interpôs
recurso para esta Secção de Contencioso Tributário do STA, for-
mulando as conclusões seguintes:

1) No processo tributário são supletivamente aplicáveis as normas
de processo Cível, por força do arto 2 do CPT.

2) Assim, estando pendente um processo cível de recuperação da
empresa executada em processo de execução fiscal justifica-se a sus-
pensão deste processo, mesmo antes de proferir o despacho a que
se refere o arto 25 do mesmo Código (Cód. de Processos Especiais
de Recuperação da Empresa e Falência, aprovado pelo DL 132/93,
de 23.4, por força do comando do arto 279, no 1, do CPC, visto o
processo de recuperação constituir causa prejudicial em relação ao
processo de execução fiscal e haver «motivo justificado para a sus-
pensão» - o evitar as consequências irremediáveis da venda do pa-
trimónio da R.
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3) Deve assim a douta decisão recorrida, por violação dos citados
normativos, ser revogada e substituída por outra que ordene a sus-
pensão da execução.

O representante da Fazenda Pública não contra-alegou.
Neste Supremo Tribunal, o distinto Magistrado do Ministério Pú-

blico é de parecer que o recurso não merece provimento por o processo
de execução fiscal não ser afectado pela pendência do processo de
recuperação e sustação da execução fiscal só deve ocorrer depois
do despacho de admissão do processo de recuperação.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
1. A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria de

facto:
a) Contra a R foram instaurados, no 4o Bairro Fiscal do Porto,

os processos de execução fiscal no 101113.8/83; 101456.03/93 e
102019.6/93.

b) No decorrer dos processos, foram penhorados os bens da R
e ordenada a sua venda.

c) Em 13.04.94, a R informou os Serviços Fiscais de que se en-
contrava em curso num processo de recuperação de empresa no 9o

Juízo Cível do Porto que se pedia se ordenasse a suspensão dos autos
de execução fiscal.

d) Apreciado o pedido, o chefe de Repartição de Finanças indeferiu
o pedido de suspensão com o fundamento de que se não mostrava
provado tivesse sido proferido despacho de provimento do processo
conforme dispõe o arto 23, no 2, do DL 132/93.

e) Em 22.04.94, interpõe a recorrente este recurso.
O factos dados como provados assentam nos documentos juntos

aos autos.
2. Mostram os autos que ao «objecto do presente recurso é de

saber se os processos de execução fiscal devem ser suspensas por
estar pendente processo especial de recuperação de empresa e pro-
tecção de credores, antes de ser proferido despacho de admitir tal
processo.

Da prova traduzida aos autos, alcança-se que a R. requereu ao
9o Juízo Cível da Comarca do Porto o processo especial de recuperação
de empresa, não tendo ainda sido proferido o despacho judicial que
ordene o prosseguimento da acção de processo de recuperação de
empresa (artos 23, no 2, e 25, no 1, do Código dos Processos Especiais
de Recuperação da Empresa e da Falência, aprovado pelo DL 132/93,
de 23-4).

Ora, a suspensão ou sustação dos processos de execução fiscal pen-
dentes só tem lugar depois de proferido o despacho judicial de pros-
seguimento da acção de processo de recuperação de empresa. Também
ficarão sustados todos aqueles que vieram de novo a ser instaurados.
Cabe ao Tribunal Judicial onde corre o processo de recuperação avocar
os processos de execução fiscal pendentes (art. 264, nos 1 e 2, do
CPT - com a redução do DL 132/93, de 23.4).

Quer dizer: a suspensão do processo de execução fiscal só se verifica
quando tiver sido proferido o despacho judicial de prosseguimento
da acção de processo de recuperação de empresa e o Tribunal onde
corre tal processo procederá à avocação dos processos de execução
fiscal pendente.

É que nestas condições quer as repartições de finanças quer os
tribunais tributários onde correm os processos de execução fiscal como
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se, por força da lei, se tornam incompetentes para conhecer deles,
daí que sejam apensados ao processo de recuperação de empresa.

Tudo isto significa que até a esta data -(v. artos 663 do CPC e
264 do CPT) não foi proferido o citado despacho judicial e, por isso,
não há lugar a suspensão dos processos de execução fiscal.

3. A R. alega que, estando pendente um processo especial de re-
cuperação de empresa executada, devem suspender-se os processos
de execução fiscal.

Já vimos que a lei determina que a suspensão só acontece quando
estiver proferido o despacho judicial do processo de recuperação de
empresa.

Na verdade, uma decisão judicial - como bem acentua o distinto
magistrado do Ministério Público - que suspendesse os processos de
execução fiscal com base na simples pendência do processo de re-
cuperação de empresa, consubstanciaria uma sobreposição dos cri-
térios pessoais do julgador face aos critérios legislativos, o que não
é aceitável num estado de direito baseado no primado da lei (arto 207
da CRP).

4. A R. alega ainda que se justifica a suspensão dos processos
de execução fiscal mesmo antes de ser proferido o despacho judicial
a que se refere o arto 25 do Cód. dos Proc. Esp. de Recuperação ...
por força do comando do arto 279, no 1, do CPC, visto o processo
da recuperação constituir causa prejudicial em relação ao processo
fiscal e haver «motivo justificado para a suspensão» o evitar as con-
sequências irremediáveis da venda do património da R.

Deve referir-se que o processo de recuperação de empresa não
pode considerar-se uma causa prejudicial em relação ao processo de
execução fiscal, por aquele processo não anular a razão ou fundamento
deste.

Com efeito, os fins do processo de execução fiscal não são afectados
pela instauração do processo de recuperação, por o seu fim ser cobrar
impostos exequendos. Havendo processo de recuperação de empresa
e proferido o despacho de prosseguimento, os processos de execução
fiscal são apensados e os respectivos créditos são reclamados e votados
a fim de ser pagos.

Daqui recorre que no processo de recuperação de empresa também
se prossegue o fim de execução fiscal - cobrança de créditos exe-
quendos; cfr. José Alberto dos Reis, Comentário ao Código de Pro-
cesso Civil vol. III, Coimbra Editora, 1946, p. 266 e Segs.

5. Refira-se ainda que o arto 279, no 1, do CPC não se aplica
ao processo de execução, dado o disposto no arto 255 do CPT - v.
arto 108, no 3.

A suspensão do Processo de execução fiscal só pode efectuar-se
nos termos prescritos na lei (artos 108, no 3, 255 e 256 do CPT).

O arto 279 do CPC também se não aplica ao Processo executivo
comum e cfr. José Alberto dos Reis, Com. Cit, vol. III, p. 271/276;
v. acórdãos de 13.4.88 no recurso no 4466 de 15.6.88 - recurso no 4046
- no Ap. DR de 30.11.89, respectivamente a p. 419 e 873.

6. Em face do exposto, a decisão recorrida mantém-se por não
ter violado nenhuma das normas invocadas.

Nestes termos, acordam em negar provimento ao recurso e, em
consequência, confirmar a sentença recorrida.
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São devidas custas, fixando-se a procuradoria em setenta (70%)
por custas.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Francisco Rodrigues Pardal — Er-
nâni Marques da Silva Figueiredo — Manuel Fernando dos Santos
Serra. — Fui presente, Jorge Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Impugnação judicial. Taxa de conservação da rede geral de
esgotos. Fundo de Turismo.

Doutrina que dimana da decisão:

1 — A prestação devida às Câmaras Municipais referente à
conservação da rede geral de esgotos nos termos do D.L.
no 98/84, de 29/III, constitui uma taxa, ainda que de
natureza especial, por se tratar, como o próprio nome
indica, de uma prestação pecuniária autoritariamente im-
posta, sem sanção, pela Câmara Municipal e a pagar
a esta, com relação ao serviço recebido: a dita conser-
vação em benefício dos prédios respectivos e seus pro-
prietários.

2 — Nos termos do arto 29o do DL. no 78/84, de 29/II, o
Fundo de Turismo gozava de isenção do pagamento da
taxa de conservação de esgotos.

RECURSO No18.725 de que é recorrente a Fazenda Pública e re-
corrido o Fundo de Turismo - Organismo Estatal Autónomo e
de que foi relator o Exmo Sr. Conso Dr. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, em 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformada com a sentença do 5o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa que julgou procedente a impugnação judicial
deduzida nestes autos pela Fazenda de Turismo - Organismo Estatal
Autónomo, com sede na Ava António Augusto de Aguiar, 122 - 11o,
em Lisboa, dela recorre a Exma Representante da Fazenda Pública
em representação da Câmara Municipal de Lisboa, rematando a sua
alegação com as seguintes conclusões:

- O Dec.-Lei no 98/84, de 29/III, continha uma distinção, nos ar-
tigos 8o e 9o, entre as taxas que os municípios poderiam cobrar e
as actividades a que respeitam as tarifas referidas na alínea e) do
no1 do arto 3o, contando-se entre essas actividades a “ligação, con-
servação e tratamento de esgotos”;

- A isenção, prevista no artigo 29o do Dec.-Lei no 98/84 para o
Estado, seus institutos e organismos personalizados, de pagamento
de todas as taxas devidas às autarquias não seria aplicável às tarifas,
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dado o carácter excepcional do referido arto 29o, insusceptível de
aplicação analógica;

- A douta sentença recorrida interpretou incorrectamente várias
disposições legais, nomeadamente, os artigos 3o, 8o, 9o e 29o do
Dec.-Lei no 98/84, de 29/III, pelo que deve ser revogada.

Contra-alegando, o recorrido pugna, naturalmente, pela manuten-
ção do julgado.

O Exmo Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal
é de parecer que a sentença recorrida deve ser confirmada.

Corridos os vistos, cumpre decidir.
Antes, porém há que tomar posição sobre o pródomo da alegação

da Rct.
Sobre a epígrafe “questão prévia”, ela levanta, em primeiro lugar,

o problema da representação das Câmaras pela Fazenda Pública no
S.T.A. É que à Rct. “... no caso presente (...), parece haver contradição
de interesses no seio da Fazenda Pública em sentido amplo, já que
estão em presença a Câmara Municipal de Lisboa e um Organismo
Estatal.”

De seguida, a Rct. reage ao teor do voto de vencido no acórdão
de fls. 46 a 50.

Por fim, no item 3, volta à questão de competência do tribunal
Tributário de 1a Instância levantada no primeiro recurso destes autos.

Pois bem, quanto a isto há a dizer que se verifica caso julgado,
pois no acórdão de fls. 46-50 se lê que: “é inquestionável o carácter
tributário da questão em causa e, logicamente, a competência material
do T.T. de 1a Instância”.

No que tange à reacção ao voto de vencido (que nos parece não
ter sido bem interpretado pela Rct.), mais não configura do que um
desabafo, sem consequência processual.

Quanto ao problema da representação da Câmara Municipal de
Lisboa pela Fazenda Pública, diremos que esta se verifica a coberto
da alínea a) do no 1 do arto 42o do C.P.T., norma onde a expressão
«administração fiscal» está empregue em sentido amplo, abrangendo
não só o Estado em manifestação de soberania fiscal originária, mas
também as «entidades públicas menores», às quais aquele «por motivos
de descentralização de funções públicas e para assegurar o exercício
de tais funções descentralizadas» faculta receitas tributárias (cfr. Pro-
fessor Soares Martinez, Direito Fiscal, 7a ed., p. 73).

Nada obstando, pois, a que se conheça do objecto de recurso, a
tal passaremos.

A instância considerou passados os seguintes factos:
a) Os serviços competentes da Câmara Municipal de Lisboa li-

quidaram, em 1987, a conservação da rede geral de esgotos do ano
de 1985, do prédio propriedade do ora impugnante, sito na Av. An-
tónio Augusto de Aguiar, no 122 - 10o e 11o, em Lisboa, no valor
anual de 107.384$00;

b) Tais serviços expediram para o correio o aviso para pagamento
em duas prestações, devendo a primeira ser paga em 30.IX.1987,
o qual, foi recebido pela ora impugnante no mês de Outubro de
1987;

c) No dia 9.XI.1987, o ora impugnante veio a apresentar nos serviços
competentes da CM Lisboa reclamação graciosa contra a liquidação
referida em a);
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d) A mesma reclamação tomou o no 37/87/RG e foi indeferida
por despacho de 13.I. 1988 do Director Municipal de Finanças, no
uso da delegação de poderes para o efeito concedida pelo Presidente
da CML, por despacho 88/P, de 21.II.1986, publicado no Diário Mu-
nicipal no 14882, de 8.VIII.1986, «com o fundamento de não ser lícito
a interpretação do arto 29o da Lei (leia-se DL) 98/84, de 21/III, que
leve a concluir que o Estado e seus institutos estejam isentos de pa-
gamento da tarifa em causa»;

e) O despacho de indeferimento referido em d) foi notificado ao
ora impugnante no dia 22.I.1988;

f) Veio ele impugnar judicialmente tal liquidação/recorrer de tal
despacho de indeferimento, tendo a petição inicial dado entrada no
Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa em 29.I.1988;

g) O Fundo de Turismo è um organismo Estatal autónomo, nos
termos da legislação que lhe é aplicável - Lei 2082, de 4.VI.56, De-
cretos-Lei no 48449, de 24.IV.1968, e 49267, de 26.IX.1969, 223/71,
de 27/V, e 631/74, de 18/XI.

Esta a factualidade disponível. A questão de direito que ela suscita
é a de saber se o Fundo de Turismo - organismo estatal autónomo -
está, ou não, isento de pagamento da tarifa de conservação de esgotos,
definida nos termos do DL. no 98/84, de 29/III.

Como se refere no acórdão de fls. 46-50 (para cuja desenvolvida
fundamentação a respeito remetemos, brevitatis causa), a referida
prestação tem a natureza de uma taxa. Trata-se de uma prestação
pecuniária autoritariamente imposta, sem carácter de sanção, pela
Câmara Municipal de Lisboa e a pagar a esta, com relação a um
serviço recebido: a dita conservação de esgotos, em benefício dos
prédios respectivos e seus proprietários.

Também no acórdão do Tribunal Constitucional de 7.IV.88, referido
no sobredito aresto, se realça que “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:”

Igualmente, a Procuradoria-Geral da República sempre qualificou
aquela prestação como uma verdadeira taxa - cfr., por todos, os Pa-
receres de 11.II.88 e 18.IV.85, in D.R. II, respectivamente, de 8.IX.88
e 8.X.85.

Estamos, pois, rigorosamente, em face de uma taxa, ainda que
de natureza especial.

Como expressivamente se consignou no Parecer no 39/85, de 13
de Março de 1986 (P.G.R.), in B.M.J. 359-243:

“O Regulamento Geral das Canalizações de Esgoto, aprovado pela
Portaria no 11338, de 8 de Maio de 1946, (...) no seu capítulo VII «Obri-
gatoriedade de estabelecimento e conservação das canalizações. Ta-
xas» - contém algumas disposições que interessa mencionar.

Assim, pelo § 2o do no 90 preceitua-se que «os ramais de ligação
(das instalações sanitárias interiores às redes gerais de esgotos) serão
executadas pela entidade responsável pelo saneamento, mas por conta
dos proprietários dos prédios».

Por sua vez, diz-nos o no 100 que «para fazer face aos encargos
das instalações e conservação da rede de saneamento são autorizadas
as Câmaras Municipais a cobrar por cada prédio, além das despesas
efectuadas com a execução das obras referidas no § 2o do no 90,
uma taxa de ligação e uma taxa de conservação.»

Consequentemente, alude-se a uma taxa de ligação, relativamente
à qual o no 101, no seu corpo, delimita a incidência e o § único
onera os proprietários ou os requerentes da licença com obrigação

945

do seu pagamento, e a uma taxa de conservação (no 102), cuja obri-
gação de pagamento incide sobre os proprietários dos prédios (§ 1o

do no 102)”.
E prossegue o Parecer:
“Estamos, deste modo, perante três realidades distintas.
A duas das importâncias a que o Regulamento Geral alude deu-

-se-lhes os nomes de «taxa de conservação» e de «taxa de liquidação».
Partindo do princípio de que «o legislador legisla bem, ilidível,

não obstante, por eventual alheamento manifesto dos princípios ele-
mentares da técnica fiscal, afigura-se que uma e outra, enquanto quan-
tias cobradas a título comutativo, configuram contraprestações de ser-
viços determinados, ou seja, por outras palavras, são taxas, no sentido
técnico correcto (...).

No entanto, para além destas taxas de ligação e de conservação,
relativamente às quais não se surpreende desvio conceitual, tendo
em conta a sua função as Câmaras cobram, também, dos proprietários
dos prédios, uma outra importância, desprovida da rigidez da taxa
e da sua habitual dessincronização face ao valor real de custo, e que
respeita às despesas efectuadas com a execução das obras dos ramais
de ligação.

Ou seja, as Câmaras Municipais têm direito a fazerem-se pagar
pelos custos que os trabalhos com os ramais de ligação à rede geral
lhes importaram - os quais não são prévia nem autoritariamente fi-
xados mas correspondem, caso a caso, às despesas efectivamente rea-
lizadas, expressas monetariamente”.

E no parecer se concluiu que só este quantitativo não tem cabimento
na previsão do artigo 29o do Decreto-Lei no 98/89, de 29/III, que
assim rezava:

“O Estado e os seus institutos e organismos autónomos persona-
lizados estão isentos de pagamento de todas as taxas e encargos de
mais-valia devidos às autarquias locais e aos distritos nos termos do
presente diploma”.

Ora, sendo o Fundo de Turismo num organismo estatal autónomo
- lei no 2082, de 4.VI.56, DLs. nos 48449, de 24.VI.1968, 49267, de
26.IX.1969, 223/71, 27/V, e 631/74, de 18/XI - dúvidas não restam,
face a todo o exposto, que lhe aproveita, in casu, tal isenção, por
isso que a si inexigível taxa de conservação de esgotos referente ao
ano de 1985.

Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, con-
firmado-se a sentença recorrida.

Sem custas.

Lisboa, 29.III.1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel — Francisco
Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pinho. — Fui presente,
António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

STA - Conferência em razão da hierarquia. Questão de facto.
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Doutrina que dimana da decisão:

A Secção de Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente, em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1a instância, não
tem, como fundamento exclusivo, matéria de direito - arto
32 no1 al. b) do ETAF.

Recurso n.o 18.772 em que são recorrente Joaquim António Marques
Couto e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Exmo Sr. Conso

Dr. Brandão de Pinho.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:

Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por Joaquim An-
tónio Marques Couto, da sentença do T.T. de 1a Instância de Aveiro,
proferida em 4-11-93, que julgou improcedente a impugnação judicial
que o mesmo deduzira contra a liquidação de Imposto Profissional,
no montante de 286.120$00.

Neste Tribunal, todavia, o Exmo Magistrado do MoPo, no respectivo
visto, logo arguiu a respectiva incompetência, em razão da hierarquia,
para o conhecimento do recurso, uma vez que este «não tem por
fundamento exclusivo matéria de direito».

Na verdade, aponta, «para determinação da competência hierár-
quica, à face do preceituado nos artos 32 no 1, alínea b) do ETAF
e 167 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».
«Assim, a questão da competência hierárquica para efeitos daquelas
normas, é uma questão prévia que tem de ser decidida, abstraindo
da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse com-
petente», pelo que «o que há a fazer para decidir a questão da com-
petência hierárquica, é apenas verificar se o recorrente pede alteração
da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como pro-
vados: se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente
matéria de direito, e fica, desde logo, definida a competência do Tri-
bunal Tributário de 2a Instância, independentemente da eventualidade
de, por fim, este Tribunal, então já julgado competente, 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 adequada».

Ora, continua, «nas doutas alegações de recurso e respectivas con-
clusões, o recorrente sustenta que é empregado de banca nos casinos
- conclusão 1a - e que os rendimentos a que se refere a liquidação
são gratificações não oriundas da referida entidade patronal que con-
substanciam liberalidades, que não têm carácter de exigibilidade con-
clusão 12a», sendo que na sentença, «na matéria fáctica fixada como
base da decisão de direito, não é dado como privado que o recorrente
seja empregado de banca nem que os rendimentos que estiveram
na base da liquidação impugnada sejam gratificações não oriundas
da entidade patronal, nem que não tenham carácter de exigibilidade
ou que tenham carácter de liberalidades».

E, mostrando-se corridos os vistos legais, há que apreciar, desde
já, a competência deste STA, em razão da hierarquia, aliás de co-
nhecimento oficioso.
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Ora, ele é absolutamente incompetente para o conhecimento do
recurso, já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.

Na verdade, nas alegações e conclusões, o recorrente sustenta que
«é empregado de banca nos casinos, exercendo essa actividade pro-
fissional por conta de outrem», «tendo auferido gratificações não atri-
buídas pela entidade patronal», «que consubstanciam verdadeiras li-
beralidades, sem carácter de exigibilidade» - cfr., conclusões 1a, 2a

e 12a. E, bem assim, que lhe foi liquidado imposto «relativo a gra-
tificações), por força, de direitos de autor sobre obras intelectuais»
- cfr. conclusão 25a.

Do que pretende tirar consequência jurídica relevante: a respectiva
não sujeição a imposto profissional, cuja liquidação impugnara.

E, de tais ocorrências, não há rasto não probatório da decisão
recorrida, sendo que, como bem refere aquele Exmo Magistrado, mes-
mo na parte daquela «em que se faz a apreciação de direito, apenas
se refere, sobre tais pontos, que o recorrente é trabalhador de casino
e que recebeu «gratificações», não se referindo, porém, se é ou não
empregado de banca nem os factos que poderão levar a concluir
que tenham as características que o recorrente refere».

Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos ju-
risdicionais, interpostos de decisões dos T.T. de 1a Instância, cinge-se
apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo funda-
mento, em matéria de direito, do mesmo recurso - arto 32, no 1 al.
b) do ETAF - constituindo, assim, excepção à competência gene-
ralizada do T.T. de 2a Instância, ao qual, nos precisos termos do
art. 41 no 1 al. a) do mesmo diploma, compete «conhecer dos recursos
de decisões dos Tribunais Tributários de 1a Instância, salvo o disposto
na alínea b) do no 1 do arto 32».

Assim, tais fundamentos factuais do recurso importam a incom-
petência deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no
dito Tribunal de 2a Instância».

Termos em que se acorda declarar este STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.

Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15.000$00
e a procuradoria em 40%.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Domingos Brandão de Pi-
nho — Manuel Fernando dos Santos Serra — Francisco Rodrigues
Pardal. — Fui presente, José Manuel Lopes de Sousa.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Imposto de compensação. Processo de transgressão. CPCI.
Procedimento judicial. Prescrição. Definição concreta e in-
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dividual da obrigação do imposto. Sistema administrativo.
Sistema judicial. Vigência do arto 34o do Regulamento do
Imposto de Compensação (RIC).

Doutrina que dimana da decisão:

1 — O procedimento judicial que o corpo do arto 115o do
CPCI prevê que cesse com a morte do infractor ou por
força de amnistia ou de prescrição, é só o procedimento
penal.

2 — Para a CRP é indiferente que a definição com força coer-
civa da concreta e individual obrigação do imposto se
faça por acto judicial ou por acto administrativo, desde
que neste caso se garanta o recurso contencioso previsto
no no 4 do seu arto 268o

3 — Mantém-se em vigor (dentro dos limites definidos nos
artos 2o e 5o, no 2, do DL 20-A/90-01-15 e 11o do
DL 154/91-04-23, que nessa medida não violam a Cons-
t i tu ição) o ar to 34o do RIC, aprovado pe lo
DL 354-A/82-09-04, segundo o qual, se se extinguir “o
procedimento para aplicação da multa”, o processo de
transgressão (previsto no CPCI) prosseguirá “para arre-
cadação do imposto devido”.

Recurso no 18.811. Recorrente a FAZENDA PÚBLICA; Recorrido:
JORGE PINHEIRO MIGUEL; Relator: Juiz Conselheiro CAS-
TRO MARTINS.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA (Fa Pa) recorre da decisão do então
5o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa de fls. 13
destes autos de transgressão fiscal instaurados contra JORGE PI-
NHEIRO MIGUEL, residente em Queluz, rematando a sua alegação
com as seguintes conclusões:

a) “A multa fixada nos autos encontra-se prescrita” ao abrigo do
disposto no no 1 do arto 27o do DL no 433/82, aplicável subsidia-
riamente ao processo de transgressão por força do arto 4o, no 2, do
RJIFNA e em obediência ao princípio consignado no no 4 do arto 29o,
in fine, da CRP, combinado com o no 4 do arto 2o do C. Penal.

b) “Por força do disposto no respectivo código a que o imposto
respeita e ainda ao arto 117o do CPCI, o imposto e juros compen-
satórios foram liquidados nos autos, cumulativamente com a multa”.

c) “O processo de transgressão é um todo, quer compreenda apenas
a multa quer compreenda impostos, juros compensatórios e multa,
cumulativamente”.

d) “O juiz a quo violou o dever de condenar nos autos o arguido
no pagamento do imposto e juros compensatórios, prejudicando a
perfeição do acto tributário de liquidação e que no caso concreto
fixa a sua eficácia na aplicação da al. a) do arto 104o do CPC.

e) Foi violado o arto 117o do CPCI.
G) Deve, pois, revogar-se o despacho recorrido e ordenar-se a

condenação do arguido no pagamento do imposto e juros com-
pensatórios.
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Não houve outras alegações.
Neste STA o Mo Po emitiu parecer no sentido de o recurso ser

provido.
2. Este processo sumário de transgressão fiscal foi instaurado em

22-3-84 com base em auto de notícia nessa data levantado contra
o dito arguido por falta de pagamento de imposto de compensação
dos 3o e 4o trimestres de 1983.

Recebidos os autos no tribunal, o Mmo. Juiz lavrou em 30-1-92
a seguinte decisão:

Nos termos do arto 27o no 1 alínea b) D. L. 433/82 de 23.11, aplicável
subsidiariamente ao processo de transgressão ex vi arto 4o no 2 do
RJIFNA e conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Adminis-
trativo (vd. por todos o Acórdão de 4.3.1992, proferido no
proco 60 418), julgo extinto, por prescrição, o procedimento judicial.

A prescrição da infracção opera a extinção da instância, conforme
se dispõe no arto 115o CPCI, não sendo assim admitido o cumprimento
de mais actos no processo pelo Tribunal.

Consequentemente, uma vez transitado o despacho, remetam-se
os presentes autos à Repartição de Finanças competente, para os
efeitos tidos por convenientes quanto à cobrança do imposto que
for devido.

De tal decisão traz a Fa Pa este recurso, circunscrito, porém, a
parte em que o tribunal entendeu não apreciar o pedido de condenação
no pagamento do referido imposto de compensação, pois no res-
peitante à pronúncia de extinção por prescrição da responsabilidade
penal do arguido, a recorrente até se manifestou expressamente de
acordo com ela nas alegações, razão por que nesse aspecto a decisão
transitou em julgado.

3. Com vista a delimitar o objecto do recurso, recordemos que
em processo sumário de transgressão fiscal, como é este, “o auto
de notícia equivalerá, para todos os efeitos, à acusação” (cfr. arto239o

do CPCI), pelo que esta se deve considerar aí formulada, com a
exposição dos motivos de facto e de direito com base nos quais a
Fa Pa entendia ter o arguido praticado dois ilícitos fiscais p. e p.
pelos artos 10o, 11o e 22o do Regulamento do Imposto de Compensação
(RIC) aprovado pelo DL 354-A/82-09-04 e dever ele por isso ser
condenado em multa e no pagamento do dito imposto, no valor total
de 21.000$00.

4. Apreciemos, pois, a questão, assim posta neste recurso, de saber
se em processo de transgressão fiscal sujeito às normas do CPCI
em que a acusação pede a condenação do arguido não só em multa
mas também no pagamento de imposto de compensação, a extinção
da responsabilidade penal, designadamente por prescrição do res-
pectivo procedimento judicial, implica o imediato arquivamento do
processo ou se nele deve ainda assim definir-se judicialmente se tal
sujeito passivo é ou não devedor de tal imposto.

4.1. A justificação para a sua tese que o tribunal a quo assenta
no corpo do arto 115o do CPCI nunca foi acolhido por este STA,
que repetida e unanimemente tem decidido que tal preceito só se
refere ao procedimento penal.

E é de manter esta orientação jurisprudencial. Na verdade, a norma
em questão apenas tem em vista, claramente, a extinção da respon-
sabilidade penal por morte do infractor, ou por amnistia ou prescrição:
esta tanto na modalidade de prescrição do procedimento judicial como
na da prescrição da pena.
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Além de, obviamente, esse preceito não curar da prescrição da
obrigação fiscal, também não se lhe pode atribuir a intenção de definir
as causas de extinção do procedimento judicial destinado a apurar
a respectiva responsabilidade obrigacional nos casos em que esse apu-
ramento esteja a ser efectuado em processo de transgressão fiscal
por imposição de normas especiais de certos códigos tributários em
conjugação com os artos 104o/a), 117o e 126o do CPCI que a ju-
risprudência uniforme deste STA tem vindo a considerar, quer aquelas
quer estes, ressalvados, relativamente aos factos de pretérito, pelos
artos 2o e 5o/2 do DL 20-A/90, e 11o, in fine, do DL 154/91, justamente,
nessa medida, julgados não ofensivos da CRP.

Dispõem tais normas especiais que em certas situações contraven-
cionais terá de ser judicial e sob a forma de sentença a proferir em
processo de transgressão nos termos para este previstos no CPCI
o acto que há-de definir com força coerciva a concreta obrigação
do imposto, devendo o processo de transgressão prosseguir para esse
efeito mesmo se ou quando extinto “o procedimento para aplicação
da multa”.

E não é defensável atribuir ao referido corpo do arto 115o do CPCI
a intenção de revogar tais preceitos, até porque em alguns casos e
entre eles, como veremos, o sub judice - elas são posteriormente
a esse texto legal, que vem da primitiva redacção do CPCI.

Ora à CRP é indiferente que a definição, com força coerciva, da
obrigação individualizada do imposto se faça por acto judicial ou
por acto administrativo, desde que neste caso esteja garantido o re-
curso contencioso previsto no no 4 do seu arto 268o E certo é que
o primeiro desses sistemas até é mais equitativo do que este último,
de cariz administrativista.

4.2. É, pois, à luz desta doutrina e de tais normas especiais que
existam para as aludidas infracções que a questão sub judice terá
de ser apreciada.

Ora o arto 34o do RIC, que até, conforme acima se adiantou, é
posterior ao CPCI, dispõe que em casos como o sub iudice, se se
extinguir “o procedimento para aplicação da multa”, o processo de
transgressão prosseguirá “para arrecadação do imposto devido”.

É assim clara - e, como vimos acima, constitucionalmente legítima -
a opção feita pelo legislador em favor da definição do imposto, em
casos como o dos autos, por via judicial e através do processo de
transgressão previsto no CPCI, ainda que depois da sua instauração
se venha a extinguir por prescrição, como foi aqui o caso, o pro-
cedimento, e portanto a responsabilidade, penal.

5. Este processo de transgressão tem, pois, de prosseguir para se
definir por via judicial se o arguido é devedor do referido imposto
de compensação, apesar de já estar declarada, com força de caso
julgado, a extinção por prescrição da sua responsabilidade penal.

Pelo exposto concede-se provimento ao recurso revogando-se, na
parte impugnada, a decisão recorrida, que deve ser substituída por
outra que no caso caiba a tramitação do processo sumário de trans-
gressão previsto no CPCI.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Agostinho Castro Martins (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal. — Fui presente, Jorge Manuel
Lopes de Sousa.
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Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Natureza do prazo para a sua
dedução.

Doutrina que dimana da decisão:

I — O prazo de 20 dias fixado no art.285o, 1, do C.P.T. para
dedução de oposição à execução tem a natureza de prazo
judicial, processual ou adjectivo.

II — Assim, é-lhe aplicável, o no3 do artigo 144o do Cód.Proc.Ci-
vil, “ex vi” do no3 do artigo 49o do C.P.T., por isso se
suspendendo durante as férias, sábados, domingos e dias
feriados.

Recurso n.o 18.915 de que são recorrente José Vicente de Jesus de
Carvalho Cardoso e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Exmoo.
Conso. Dro. MENDES PIMENTEL.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:

Inconformado com o despacho de rejeição liminar da presente opo-
sição proferido pelo Mmo. Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Castelo Branco, vem até nós o oponente José Vicente de Jesus
de Carvalho Cardoso, rematando a sua alegação com o seguinte qua-
dro conclusivo:

A - Não conhecendo da nulidade da citação e das nulidades pro-
cessuais invocadas pelo oponente e de conhecimento oficioso;

B - Não conhecendo da invocada incompetência territorial da Re-
partição de Finanças de Idanha-a-Nova;

D - Decidindo pela extemporaneidade da apresentação da oposição;
E - Não ordenando a remessa para o órgão julgado competente

ou não procedendo à anulação do mesmo, a decisão recorrida violou
os seguinte preceitos legais:

- Código de Processo Tributário: 13o, 46o, 49o, 237o, 239o, 245o,
251o, 275o, 276o, 279o, 286o e 293o,

- Código de Processo Civil: 144o, 193o, 199o, 202o e 228o;
- Código do Procedimento Administrativo: 34o.
Sem contra-alegação, subiram os autos a este Supremo, tendo o

Exmoo.PGA se manifestado no sentido do provimento do recurso.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Pertinentemente, o despacho recorrido considerou, em sede fáctica,

que:
1o. A petição de oposição deu entrada na RF deprecada em 16

de Novembro de 1993;
2o. O ora oponente foi citado, por carta registada com aviso de

recepção, em 18 de Outubro de 1993.
Posto isto, vejamos o direito aplicável.
Segundo o no1 a) do artigo 285o do Código de Processo Tributário,

a oposição à execução pode ser deduzida no prazo de 20 dias a contar
da citação pessoal do executado.
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In casu, o “dies a quo” deste prazo foi dia 18 de Outubro de
1993, aquele em que ocorreu a citação do executado ora recorrente.

O Mmo. Juiz “a quo”, no entendimento de que aquele é um prazo
de propositura de acção, por isso que aplicável o artigo 279o do Código
Civil, considerou-o expirado aquando da instauração desta, donde
a intempestividade da petição da oposição.

No recurso sustenta-se a aplicação do disposto no no3 do artigo
144o do C.P.C., na redacção introduzida pelo DL.no381-A/85, de 28/IX.

A chave para a solução do problema encontra-se no artigo 49o

do Código de Processo Tributário (C.P.T.). Sob a epígrafe “contagem
dos prazos”, reza assim:

1. Os prazos, no processo administrativo tributário ou no processo
gracioso tributário, contam-se de acordo com as regras do artigo 279o

do Código Civil, salvo disposição especial.
2. Aos prazos para dedução de impugnação judicial, de interposição

de recurso das decisões de aplicação das coimas e das decisões do
chefe da repartição de finanças no processo de execução fiscal aplica-se
o disposto no no1.

3. Os prazos para a prática de actos no processo judicial contam-se
nos termos do Código de Processo Civil.

Seguramente, o prazo para a dedução de oposição à execução não
está contemplado por aquele no2, donde, sem margem para dúvidas,
abarcado seja pelo no3. O que bem se compreende.

A oposição à execução fiscal corresponde aos embargos de exe-
cutado em processo civil (artigos 812o e segts. do C.P.C.).

E se é verdade que a oposição do executado em processo civil
“constitui uma contra-acção do devedor à acção executiva do credor”
(Anselmo de Castro, “A Acção Executiva Singular, Comum e Es-
pecial”, 1970, pág.274) e apresenta “a figura quase perfeita duma
acção dirigida contra o exequente ...” (Lopes Cardoso, Manual da
Acção Executiva, pág.275), certo é, também, que segundo este autor
“os embargos não constituem instância distinta da acção executiva,
nem admitem reconvenção” (op. cit, p.302).

Daí que pertinente seja dizer-se que “conquanto a oposição apre-
sente a fisionomia duma acção, instaurada pela apresentação duma
petição inicial, a verdade é que ela funciona como contestação. O
seu fim é impugnar a própria execução fiscal; daí o nome de oposição”
(Alfredo de Sousa e Silva Paixão, C.P.T. Comentado e Anotado, 2a

edição, pág.563).
Também no Acórdão desta Secção de 19.VI.1991 - Rec.13.357 se

salienta que a oposição, “pressupondo a pendência de uma execução
- de cujos autos, aliás, constitui mero apenso -, tem função subor-
dinada, como que de resposta à iniciativa do autor exequente, em
termos de contestação da petição deste na lide executiva”.

Assim, constituindo a dedução da oposição do executado acto a
praticar num processo judicial (o processo de execução fiscal, no re-
gime do C.P.T., mantém natureza judicial, conquanto nem todos os
actos nele praticados sejam materialmente jurisdicionais - cfr. Acs.
desta Secção de 19.II.92 - rec.13.830; de 18.III.92 - recs.13.786 e 13.776;
e de 6.V.92 - rec.13.897), o respectivo prazo conta-se nos termos
do no3 do artigo 144o do Código de Processo Civil, por remissão
do no3 do transcrito artigo 49o - cfr. Acs. desta Secção de 26.V.93,
2.VI.93 e 7.VII.93, in recs. 15.768, 15.786 e 16.162.
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Consequentemente, na contagem do prazo legal de vinte dias não
se incluem as férias, sábados, domingos e dias feriados.

Ora, tendo o executado sido citado em 18 de Outubro de 1993
o “dies ad quem” ocorreu justamente em 16 de Novembro seguinte,
data da entrada na competente repartição de finanças da petição
da oposição.

Patente, destarte, a tempestividade da deduzida oposição, o des-
pacho recorrido não pode manter-se.

Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
revogando-se aquele, a ser substituído por outro despacho que não
seja de rejeição pelo motivo agora afastado.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Luís Filipe Mendes Pimentel (Re-
lator) — Francisco Rodrigues Pardal — Domingos Brandão de Pi-
nho. — Fui presente, António Mota Salgado.

Acórdão de 29 de Março de 1995.

Assunto:

Incompetência hierárquica do S.T.A. Fundamento do Recurso.
Questão de facto.

Doutrina que dimana da decisão:

I — A Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. apenas
tem competência para conhecer dos recursos directamente
interposto dos tribunais tributários de 1a instância - re-
cursos per saltum -, quando estes tenham por exclusivo
fundamento matéria de direito.

II — Tal não será o caso quando se alegue, nas conclusões
das alegações, que foi pelo facto de a Administração Fis-
cal ter condicionado a aceitação da declaração mod. 2
à não consideração pela recorrente do imposto extraor-
dinário sobre lucros relativo ao ano de 1986 e pago em
1987, como custo do exercício para efeitos de liquidação
da contribuição industrial, que a impugnante foi obrigada
a fazer a autoliquidação sem considerar esse imposto
como custo, com vista a demonstrar que o prazo para
impugnar a liquidação com base nesse pretenso erro de
não consideração de custos se deverá contar do momento
da prática do acto de liquidação definitiva em cujo acto
preparatório de fixação da matéria colectável não se te-
nham aceite aqueles custos.

Recurso n.o 18 973. Recorrente: Beiersdorf Portuguesa, Lda. Recor-
rida: Fazenda Pública. Relator: EXMo. CONSo. Dr. Benjamim
Rodrigues.
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Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - BEIERSDORF PORTUGUESA, Lda, contribuinte no

500043531, com sede na Rua Consiglieri Pedroso, no 71, Queluz de
Baixo, concelho de Oeiras, dizendo-se inconformada com a sentença,
de 94.10.10, do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa (3o Juí-
zo), que, julgando procedente a excepção de caducidade do direito
de impugnar, absolveu do pedido a Fazenda Pública na impugnação
judicial que ao abrigo do disposto nos artos 89o e segs. do C.P.C.I.
e 85o, al. a) do C.C.Industrial, deduzira contra a liquidação provisória
da contribuição industrial, relativa ao exercício de 1987, efectuada
e pata em 88.06.29, dela recorre directamente para esta Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pedindo
a sua revogação.

II - Em fundamento da alteração do julgado que pretende, aduziu
a recorrente, nas suas alegações, as razões que sintetizou nas seguintes
proposições conclusivas:

1 — Resulta dos autos que está em causa o facto da Administração
Fiscal ter condicionado a aceitação da declaração mod. 2 à não con-
sideração pela recorrente do imposto extraordinário sobre lucros re-
lativos ao ano de 1986 e pago em 1987 como custo do exercício deste
último ano para efeitos de liquidação da contribuição industrial. Mo-
tivo pelo qual,

2 - A impugnante foi obrigada a fazer a liquidação provisória ou
autoliquidação sem considerar o referido imposto como custo. No
entanto,

3 - Como a matéria colectável só foi fixada definitivamente no
momento em que a Administração Fiscal procedeu à liquidação adi-
cional na sequência das correcções que fez.

4 - Às quais presidiram o mesmo entendimento de que o referido
imposto não deveria ser considerado custo do exercício de 1987.

5 - A impugnação deduzida nos presentes autos deverá considerar-se
feita à liquidação que só ocorreu como acto tributário com a fixação
em definitivo da matéria colectável pela Administração Fiscal. Pelo
que,

6 - Deverá considerar-se a referida impugnação, quando muito,
prematura e nunca extemporânea. mas mesmo que assim não fosse,

7 - Salvo o devido respeito por melhor opinião, a impugnação de-
duzida nos autos deverá prosseguir para conhecimento da questão
de fundo. Porquanto,

8 - Foi admitida liminarmente por despacho de fls. 2 por estar
em tempo,

Logo,
9 - Tendo o citado despacho transitado em julgado, o M.mo Juiz

“a quo” não deveria ter conhecido da excepção de caducidade, cuja
verificação não se concede na sentença final. Pelo que,

10 - O M.mo Juiz “a quo” deveria ter conhecido da questão de
fundo invocada nos presentes autos.

11 - Não o tendo feito, o M.mo Juiz “a quo” violou por erro de
interpretação e aplicação os artos 89o e 94o, do C.P.C.I e os artos 85o

e 136o do C.C.Industrial.
III — Não houve contra-alegações.
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IV — O Digno Magistrado do Mo. Po., junto deste Supremo Tri-
bunal pronuncia-se, no seu parecer, pela incompetência hierárquica
do tribunal para conhecer do recurso, por este não ter por exclusivo
fundamento matéria de direito, dado que a recorrente nas conclu-
sões 1a e 2a afirma factos que o juiz da instância não estabeleceu
nem levou em conta na sentença recorrida e aquela pretende extrair
deles consequências jurídicas.

V - Com os vistos dos juízes-adjuntos cumpre decidir.
A Questão Prévia da Competência do Tribunal:
A primeira tarefa a resolver centra-se, precisamente, na questão

de saber se este tribunal sofre de competência em razão da hierarquia
para conhecer do recurso. Trata-se de uma questão prévia cujo co-
nhecimento, que é até oficioso, precede o de qualquer outra matéria
(cfr. artos 101o e 102o do C.P.Civil e 3o da L.P.T.A.) e prejudica
o julgamento, nesta sede de recurso, de todas as demais questões.

No arto 32o, no 1, al. b) do E.T.A.F. dota-se a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de competência para
“conhecer dos recursos interpostos das decisões dos tribunais tribu-
tários de 1a instância, com exclusivo fundamento em matéria de
direito’’.

Por outro lado, resulta do arto 41o, no 1, al. b) do mesmo E.T.A.F.
que essa competência para conhecer dos recursos cabe ao Tribunal
Tributário de 2a Instância quando eles tenham por fundamento ma-
téria que não seja exclusivamente de direito, ou seja, portanto, matéria
de facto.

E o critério jurídico, emergente de várias disposições legais (cfr.,
entre outros, os artos 511o, no 1; 653o; 655o; 657o; 659o; 646o, no 4;
722o, nos 1 e 2 e 729o, no 2 do C.P.Civil) para apurarmos se estamos
perante uma questão jurídica ou uma questão de facto passa por
saber se o recorrente faz apelo, na sua causa de pedir do recurso,
enformada dentro do princípio dispositivo, a normas ou princípios
jurídicos que tenham sido pretensamente violados ou inaplicados, na
sua determinação, interpretação ou aplicação, ou se, ou também, à
consideração de quaisquer factos naturais ou ocorrências da vida real
(fenómenos da natureza ou manifestações concretas da vida, mesmo
que do domínio do espírito ou da vontade), cujo conhecimento im-
plique a elaboração de qualquer juízo probatório que não se contenha
na competência de um tribunal de revista.

Todavia, a questão probatória só por via derivada poderá ser fun-
damento de recurso para o tribunal de revista. Tal só acontecerá
quando se invoque como fundamento do recurso que a decisão re-
corrida violou 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 (arto 722o, no 2 do C.P.Civil). Em todo o caso o fun-
damento específico do recurso é ainda aqui, em primeiro lugar ou
directamente, uma questão de interpretação ou de aplicação da lei
relativa à força probatória específica de certos meios de prova es-
tabelecida legalmente em função do facto probando ou do meio de
prova.

Só por decorrência da solução dada a essa questão de direito é
que o tribunal de revista poderá acabar por fixar os factos induzidos
por esses meios de prova.

Afora esta reduzida hipótese, a questão probatória tem de ser re-
solvida pelo Tribunal Tributário de 2a Instância. E tem de o ser por
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ele, independentemente da pertinência, merecimento ou acerto ju-
rídico para a solução jurídica pretendida no recurso que as questões
de facto propostas no recurso tenham a virtualidade de alcançar, em
face da factualidade dada por assente na decisão recorrida. Na ver-
dade, sendo a questão da competência um prius em relação a todas
as demais questões que se suscitem no recurso, não pode o tribunal
entrar na apreciação desses aspectos, pois tal representaria antecipar
um juízo sobre a solução da questão de direito que só poderá ser
emitido pelo tribunal que estiver já julgado competente.

A identificação dos fundamentos do recurso colhe-se da análise
das conclusões das alegações, por ser nelas que a recorrente tem
de condensar as causas de pedir a que atribui susceptibilidade jurídica
para, na sua óptica, determinar uma solução da causa diferente da
decidida ou ditada na decisão recorrida.

Sendo assim, o que importa é averiguar se a recorrente pede, aí,
a alteração da matéria de facto ou se invoca factos que não vêm
dados como provados na decisão recorrida.

Ora, nas suas conclusões, - 1a e 2a -, a recorrente afirma factos
que a sentença não deu como assentes. Diz ela, aí, que foi pelo facto
da Administração ter condicionado a aceitação da declaração mod. 2
à não consideração, pela recorrente, do imposto extraordinário sobre
lucros relativo ao ano de 1986 e pago em 1987 como custo do exercício
deste último ano para efeitos de liquidação da contribuição industrial,
que a impugnante foi obrigada a fazer a liquidação provisória ou
autoliquidação sem considerar o referido imposto como custo.

E destas asserções fácticas pretende a recorrente extrair conse-
quências jurídicas no sentido de que a reacção contenciosa contra
o acto de liquidação provisória só se podia pôr a partir do momento
em que a Administração procedeu à fixação definitiva da matéria
colectável, na qual com respeito pela sua referida atitude anterior,
tomada perante a impugnante, não considerou como custo o referido
imposto extraordinário, como esta faria, se não lhe fosse recusada
a aceitação da declaração mod. 2, e à liquidação definitiva do imposto,
que se reflecte na provisória, pois que é, nesta altura, que fica definido
o vínculo obrigacional do imposto que é, então, impugnável judi-
cialmente, pelo que, tendo por referência este momento, a impugnação
é tempestiva, ao contrário do decidido.

Tanto basta para concluir que o recurso não tem por exclusivo
fundamento matéria de direito e que este tribunal é, nos termos legais
que já foram referidos, hierarquicamente incompetente para dele co-
nhecer, cabendo essa competência o Tribunal Tributário de 2a Ins-
tância.

VI - Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tri-
bunal em julgá-lo hierarquicamente incompetente para conhecer do
recurso, sendo competente o Tribunal Tributário de 2a Instância e
podendo a recorrente exercer o direito processual conferido pelo
arto 47o do C.P.Tributário.

Custas pela recorrente, com 30.000$00 de taxa de justiça e 40 %
de procuradoria.

Lisboa, 29 de Março de 1995. — Benjamim Silva Rodrigues (Re-
lator) — José de Jesus Costa — Francisco Rodrigues Pardal — Fui
presente, António Mota Salgado.
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